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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 И АКЦИИ .
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА .
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР .
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА .
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ И ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ .
НОВЕ КОНСУЛТ - V.T.
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/40058/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 И АКЦИИ .
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА .
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР .
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА .
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ И ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ .
НОВЕ КОНСУЛТ - V.T.
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/40057/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 И АКЦИИ .
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА .
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РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР .
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА .
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ И ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ .
НОВЕ КОНСУЛТ - V.T.
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/40056/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost

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/40053/detektivska-agenciya-star

Озеленяване на дворове, Автоматизирани поливни системи, Капково напояване
Фирмата "Градина Стил" предлага
* създаване и поддръжка на градини
* почистване на градини
* резитба на овошки
* окопаване, плевене
* поливане
* торене
* пръскане срещу вредители.
Грижа за красивия вид на градини на хотели и ресторанти, частни домове и вили, озеленяване на офис сгради и бизнес
центрове.
Моб. 0888788723
http://gradinastil.com
http://obiavidnes.com/obiava/40048/ozelenyavane-na-dvorove-avtomatizirani-polivni-sistemi-kapkovo-napoyavane

ЛИПОВОН Lipovon ЛЯТНА ПРОМОЦИЯ
ЛИПОВОН
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УЛТРА ЕФЕКТИВНА ФОРМУЛА ЗА БОРБА С НАДНОРМЕНОТО ТЕГЛО – ГАРАНТИРАНО ОТСЛАБВАНЕ ОТ 3-5
КИЛОГРАМА СЕДМИЧНО, В ЗАВИСИМОСТ ОТ НАЧАЛНОТО ТЕГЛО. ИЗЦЯЛО НАТУРАЛЕН ПРОДУКТ, ЛЕСЕН ЗА
ПРИЕМАНЕ – САМО ЕДНА КАПСУЛА ДНЕВНО!
Всяка от капсулите за редукция на теглото съдържа:
LIPOVON COMPLEX FORMULA® 400mg
Hoodia Gordonii Extract (20:1) - 350mg
Garcinia Cambogia Extract - 50mg
Начин на действие:
Екстрактът от Худия Гордонии подтиска апетита. Екстрактът от Гарциния Камбоджа повишава метаболизма.
Опаковката съдържа 30 капсули. Препоръчителна доза:
1 капсула дневно Цена: 48 лв.
При покупка на 2 бр. - по 46 лв. за 1 бр.
При покупка на 3 бр. - по 44 лв. за 1 бр.
При покупка на 10 бр. - по 39 лв. за 1бр.
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА + ПОДАРЪК!
http://obiavidnes.com/obiava/40036/lipovon-lipovon-lyatna-promociya

Детективска агенция АЯКС|Частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0897826784
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/40019/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv

Детективска Агенция Аякс e Вашият успешен избор на частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
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7. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0897826784
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/40018/detektivska-agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

Детективска агенция АЯКС-0888135197
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0897826784
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/40017/detektivska-agenciya-ayaks-0888135197

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/40003/detektivska-agenciya-star

Частна детективска агенция Фокс-разследване
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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/39999/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 !!!
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тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/39998/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

Чанта Prestigio PBAG416
Чанта Prestigio PBAG416, черна, до 16" (40.64 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/39992/chanta-prestigio-pbag416

Раница Prestigio PBAG316
Раница Prestigio PBAG316, черна, до 16" (40.64 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/39989/ranica-prestigio-pbag316

Prestigio PM41
Prestigio PM41, оптична (800dpi), USB
http://obiavidnes.com/obiava/39983/prestigio-pm41

LED свещ от стъкло – шестостен
LED свещ от стъкло – шестостен
Като истинска свещ
- Имитира трептящата светлина на истинските свещи.
- Леко разклатете свещта, за да я запалите.
- Духнете или я разклатете отново, ако искате да я загасите.Безопасна за употреба - без риск от пожар
Размери - диам. 8.3 см, височина 8.6 см
Дълъг живот на батериите - издържа до 100 часа непрекъснато светене с 2бр. LR03 “ААА” батерии
Безопасна за здравето - без дим и отделяне на въглероден двуокис
Приложения:
на открито
хотели
ресторанти
спа центрове
в дома
Работи с 2 бр. LR03 "AAA" батерии (не са вкючени в комплекта)
http://obiavidnes.com/obiava/39981/led-svesht-ot-styklo--shestosten

Gigabyte M5050
Gigabyte M5050, оптична (800 dpi), синя, USB
http://obiavidnes.com/obiava/39978/gigabyte-m5050

Gigabyte M5050
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Gigabyte M5050, оптична (800 dpi), червена, USB
http://obiavidnes.com/obiava/39975/gigabyte-m5050

Gigabyte M5050
Gigabyte M5050, оптична (800 dpi), бяла, USB
http://obiavidnes.com/obiava/39970/gigabyte-m5050

Gigabyte M3600
Gigabyte M3600, оптична (800 dpi), черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/39967/gigabyte-m3600

Negozi franchising conto vendita
Разгледайте нашата интернет страница за Franchising conto vendita scarpe. Имате нужда от информация Franchising
conto vendita calzature? Предоставяме ви да откриете информация за Franchising conto vendita bambino на нашата
интернет страница.
http://obiavidnes.com/obiava/39959/negozi-franchising-conto-vendita

Доктор Биомастер
Предлагаме Ви висококачествени природни продукти за подкрепа на лечението на всички видове рак. Фирма „Доктор
Биомастер” внасянай-мощните природни средства за борба с рака – препарати от лекарствени гъби. Фирмата доставя
от Италия продукти на база на Алое Арборесценс, от Канада билковата смес ЕСИАК. Ние доставяме и продуктите
нужни за 21 дневната терапия на Д-р Кларк. За повече информация посетете сайта ни, нашите магазини и
консултативни кабинети във София, Стара Загора, Пловдив и Бургас.
http://obiavidnes.com/obiava/39956/doktor-biomaster

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/39947/interioren-dizayn-3dkoev-design-arhitekturno-proektirane-grafichen-dizayn

Gigabyte M5050S
Gigabyte M5050S, оптична (800 dpi), черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/39943/gigabyte-m5050s

Камини Пловдив
Искате ли красиви камини за вашия дом. Заповядайте в нашия шоу рум за да изберете подходящи камини за вашия дом.
Нашите служители ще ви помогнат в избора ви на камини. Телефон за поръчка: 0878 215118
http://obiavidnes.com/obiava/39941/kamini-plovdiv

Gigabyte Aire M1
Gigabyte Aire M1, мини, оптична (1000 dpi), черна, прибираем кабел, USB
http://obiavidnes.com/obiava/39938/gigabyte-aire-m1

Кабел HDMI(м) - HDMI(м)
Кабел HDMI(м) - HDMI(м), 2m, v1.4, позлатени конектори
http://obiavidnes.com/obiava/39932/kabel-hdmim---hdmim
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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/39929/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/39928/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/39927/detektivska-agenciya-hameleon

Детективска Агенция Аякс e Вашият успешен избор на частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0897826784
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/39926/detektivska-agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

Детективска агенция АЯКС|Частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
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2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7. 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/39925/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv

Детективска агенция АЯКС-0888135197
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0897826784
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/39924/detektivska-agenciya-ayaks-0888135197

Детективска Агенция Аякс e Вашият успешен избор на частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
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6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7. 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/39923/detektivska-agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

Кабел HDMI(м) - HDMI(м)
Кабел HDMI(м) - HDMI(м), 3m, v1.4, позлатени конектори
http://obiavidnes.com/obiava/39922/kabel-hdmim---hdmim

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/39918/detektivska-agenciya-burgas--foks--chastni-detektivi--0888400413-0897024504

ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ-ИВАН ИВАНОВ-ИЗН
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
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-(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/39917/chasten-detektiv-ivan-ivanov-iznevyarata-i-

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
>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/39915/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza

Страница 12/100

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

05.08.2012

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
>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/39914/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza

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
>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
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(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/39913/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

Кабел HDMI(м) - HDMI(м)
Кабел HDMI(м) - HDMI(м), 5m, v1.4, позлатени конектори
http://obiavidnes.com/obiava/39912/kabel-hdmim---hdmim

Преводи от и на руски език
Професионални преводи от и на руски език. Специализирани преводи от заклет преводач. Договори, медицински,
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технически, научни, художествена литература и др.
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/39908/prevodi-ot-i-na-ruski-ezik

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/39907/podgotovka-za-matura-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/39906/podgotovka-za-matura-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.
Подготовка 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.
http://obiavidnes.com/obiava/39905/podgotovka-za-kandidatstvane-sled-7-mi-klas-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/39904/podgotovka-za-kandidatstvane-sled-7-mi-klas-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/39903/kandidat-studentski-kurs-po-bylgarski-ezik
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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/39902/kandidat-studentski-kurs-po-matematika

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/39901/kandidat-studentski-kurs-po-ruski-ezik

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
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/39900/zdravi-i-usmihnati

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/39899/zdravi-elegantni-i-usmihnati

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/39898/uroci-po-ruski-ezik

Кабел HDMI(м) - HDMI(м)
Кабел HDMI(м) - HDMI(м), 5m, v1.4
http://obiavidnes.com/obiava/39897/kabel-hdmim---hdmim

Кабел HDMI(м) - HDMI(м)
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Кабел HDMI(м) - HDMI(м), 10m, v1.4
http://obiavidnes.com/obiava/39893/kabel-hdmim---hdmim

Кабел HDMI(м) - HDMI(м)
Кабел HDMI(м) - HDMI(м), 15m, v1.4
http://obiavidnes.com/obiava/39890/kabel-hdmim---hdmim

Кабел HDMI(м) - HDMI(м)
Кабел HDMI(м) - HDMI(м), 20m, v1.4
http://obiavidnes.com/obiava/39885/kabel-hdmim---hdmim

24 часа Детективски услуги, изневери, наблюдение
24 часа Детективски услуги, изневери, наблюдение
Национална Детективска Агенция-Security 96 Group
1.СЕМЕЙНИ КОНФЛИКТИ
изневери-безплатни консултации,-наблюдение,разследване,издирване, -установяване (прилагане на снимков и видео
материал)-комуникации,доклад за свършена работа и местонахождение на „обекта“по време на разследването.24
часа-Дискретност, коректност, професианализъм, гарантирана анонимност.
2.ИЗДИРВАНЕ
-на лица-локация със съвременни технологии,установява биологични родители,длъжници некоректни бизнес партньори
3.КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
проучване на бъдещи и настоящи съдружници-установяване на финансово състояние-откриване и установяване на
финансова стабилност или несъстоятелност на настоящ или бъдещ бизнес партньор-пасиви и
активи-разследване/предотвратяване и доказване на застрахователна измама-разследване на злоупотреби и кражби от
служители-справки – биографични,адресни, месторабота,телефонни.
Извършва детективски услуги на територията на цяла България и Европейския съюз!
16 години професионален опит !!! Детектив
skype:security96.com
http://www.security96group.com
http://obiavidnes.com/obiava/39865/24-chasa-detektivski-uslugi-izneveri-nablyudenie

15.6" (39.62 cm) ACER AS5560G-63424G50Mnkk
15.6" (39.62 cm) ACER AS5560G-63424G50Mnkk, четириядрен AMD A6-3420M 1.5/2.4GHz, HD LED Display & AMD
HD7670М 1GB (HDMI), 4GB, 500GB, DVDRW, 802.11n, camera, Linux, 2.6kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/39856/156-3962-cm-acer-as5560g-63424g50mnkk

15.6" (39.62 cm) ACER V3-571G-53216G75Mass
15.6" (39.62 cm) ACER V3-571G-53216G75Mass, двуядрен Intel® Core™ i5 3210M 2.5/3.1GHz, HD LED Display & GeForce GT
640M 2GB (HDMI), 6GB, 750GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, USB3.0, Windows7 Home Premium 64bit, 2.6kg, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/39851/156-3962-cm-acer-v3-571g-53216g75mass

13.3" (33.78 cm) ACER Ultrabook S3-391-53314G52add
13.3" (33.78 cm) ACER Ultrabook S3-391-53314G52add, двуядрен Intel™ Core i5 3317U 1.7/2.6GHz, HD LED Display (HDMI),
4GB, 500GB + 20GB SSD, 802.11n, bluetooth, camera, USB3.0, Windows7 Home Premium 64bit, 1.37kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/39846/133-3378-cm-acer-ultrabook-s3-391-53314g52add

13.3" (33.78 cm) ACER Ultrabook S3-391-73514G52add
13.3" (33.78 cm) ACER Ultrabook S3-391-73514G52add, двуядрен Intel™ Core i7 3517U 1.9/3.0GHz, HD LED Display (HDMI),
4GB, 500GB + 20GB SSD, 802.11n, bluetooth, camera, USB3.0, Windows7 Home Premium 64bit, 1.37kg, 1г. гаранция
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http://obiavidnes.com/obiava/39842/133-3378-cm-acer-ultrabook-s3-391-73514g52add

17.3" (43.94 cm) ACER V3-731G-B9704G75Makk
17.3" (43.94 cm) ACER V3-731G-B9704G75Makk, двуядрен Pentium® B970 2.3GHz, HD+ LED Display & GeForce GT630M
1GB (HDMI), 4GB, 750GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, USB3.0, camera, Linux, 3.2kg, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/39838/173-4394-cm-acer-v3-731g-b9704g75makk

Детективска Агенция Аякс e Вашият успешен избор на частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0897826784
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/39836/detektivska-agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

Детективска Агенция Аякс e Вашият успешен избор на частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0897826784
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/39835/detektivska-agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv
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Събиране на вземания, дългове и финансова информация
Събиране вземания, дългове, посредничество изкупуване дългове, ипотеки, посредничество при рефинансиране и
кредитиране
Дължат Ви пари–Ние сме с Вас !
Събиране на просрочени вземания от длъжниците.
а/ Проверка финансовото състояние на длъжника;
б/ Лични контакти с длъжника и с кредитора;
в/ Подписване на договори за изплащане на вземането.
1. Финансова помощ и посредничество при кредитиране.
2. Посредничество при рефинансиране,
3. Изкупуване на дългове. Изкупуване изкупуване ипотеки – посредничество.
4. Правни консултации - банкови проблеми, проблеми с кредити, трудови спорове, търговски дела, проблеми с недвижими
имоти, фирмени договори, съдебно и извънсъдебно събиране на вземания, семейни проблеми, наследствени проблеми,
глоби, наказания, проблеми с администрации и институции – държавни и общински, ипотеки, запори, възбрани и други.
5. Поемане цялостното събиране на задължения.
6. Бизнес съвети и услуги за бизнеса.
Адрес за контакти: „ДЕЛОВИ ГРУП” ООД
град Пловдив, ул. „Драва” № 5
Телефони: 032/96 33 11; 0898 82 97 24
www.turgovebg.com
E-mail: turgove.bg@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/39833/sybirane-na-vzemaniya-dylgove-i-finansova-informaciya

17.3" (43.94 cm) ACER V3-771G-53214G75BDCaii
17.3" (43.94 cm) ACER V3-771G-53214G75BDCaii, двуядрен Intel® Core™ i5 3210M 2.5/3.1GHz, FULL HD LED Display &
GeForce GT650M 2GB DDRR3 (HDMI), 4GB, 750GB, BluRay ROM & DVDRW, 802.11n, bluetooth, USB3.0, camera, Linux,
3.2kg, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/39830/173-4394-cm-acer-v3-771g-53214g75bdcaii

5 камерна Pvc дограма
Умелото използване на ПВЦ дограма прекрасно се съчетава с всеки интериор. Тя може да бъде направена от цветна
пластмаса, ламинирани, декорирани с прозрачно или матово стъкло. Вътрешната и външната част на всяка една ПВЦ
дограма може да бъде в различни цветове, например, вътрешната им страна – червена, зелена или кафява, докато
външната чисто бяла.
http://obiavidnes.com/obiava/39829/5-kamerna-pvc-dograma

ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ - БУРГАС- АГЕНЦИЯ ФОКС БЪЛГАРИЯ
ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ - БУРГАС- АГЕНЦИЯ ФОКС БЪЛГАРИЯ
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
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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/39827/detektivski-uslugi---burgas--agenciya-foks-bylgariya

15.6" (39.62 cm) Asus X54C-SX289D
15.6" (39.62 cm) Asus X54C-SX289D, двуядрен Intel® Core™ i3 2350M 2.3GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB DDR3, 500GB,
DVDRW, 802.11n, Lan1000, USB3.0, camera, 2.6kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/39825/156-3962-cm-asus-x54c-sx289d

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/39824/detektivska-agenciya-avalon--chasten-detektiv--dostypni-ceni

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АНАГРАМА - 24 ЧАСА ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ
Това , което другите не могат , ние го правим !!!
Детективска агенция Анаграма24 часа професионални детективски услуги,
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при гарантирана анонимност
и цени по договаряне .
За контакти :
GSM : 0882741329 ,
e-mail : android_as@abv.bg,
http://anagrama.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/39823/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

Детективска Агенция Инкогнито - Безплатни консултации
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>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/39821/detektivska-agenciya-inkognito---bezplatni-konsultacii

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
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-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>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/39820/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
>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
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E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/39819/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza

15.6" (39.62 cm) Asus K53SM-SX149DM
15.6" (39.62 cm) Asus K53SM-SX149DM, Dark Brown, двуядрен Intel® Core™ i3 2350M 2.3GHz, HD LED Display & GeForce
GТ 630M 2GB DDR3 (HDMI), 8GB, 1TB, DVDRW, 802.11n, camera, USB3.0, Free DOS, 2.6kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/39816/156-3962-cm-asus-k53sm-sx149dm

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/39813/detektivska-agenciya-hameleon

Thermo Design Total - Отопление,климатизация,водопровод,газови инсталации
Термодизайнтотал ООД е фирма с опит в търговията със съоръжения за различни дейности. Материалите, които
можете да закупите при нас намират приложение в соларните системи, климатизация, отопление, водопровод и други.
Продуктите, които ще откриете при нас включват водопроводна арматура, парогенератори, водогрейни котли, горелки,
помпи, елементи за ВОИ, конвектори, хидрофорни уредби и още много други.
http://obiavidnes.com/obiava/39810/thermo-design-total---otoplenieklimatizaciyavodoprovodgazovi-instalacii

17.3" (43.94 cm) Asus K73SD-TY109DM
17.3" (43.94 cm) Asus K73SD-TY109DM, четириядрен Intel® Core™ i7 2670QM 2.2GHz, HD+ LED Display & GeForce GТ
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610M 1GB DDR3 (HDMI), 8GB, 750GB, DVDRW, 802.11n, camera, Free DOS, 3.2kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/39809/173-4394-cm-asus-k73sd-ty109dm

DETEKTIVI
Razkrivat, zasnemat izneveri, izdirvat lica na teritoriqta na BG i zad granica, ustanovqvat adres.......... anonimnost- diskretnost
http://obiavidnes.com/obiava/39807/detektivi

Директория за статии Kak-da.com – иновативност в СЕО оптимизацията
С удоволствие предлагаме на вашето внимание директория за статии Kak-da.com с 5 годишна история и с PR 4,
предоставяща ви възможност за безплатно публикуване на статии на разнообразна тематика. Сайтът е изцяло ръчно
разработена платформа, с уникални за България възможности при публикуване на статии. Предимства: 1. Получавате
директни и правилни изходящи връзки; 2. Уникална и гъвкава възможност при публикуване на статии; 3. Възможност за
публикуване на видео клипове, снимки и анкета към всяка статия; 4. Бързо индексиране от търсачките и добро класиране
на статиите. Заповядайте на kak-da.com
http://obiavidnes.com/obiava/39804/direktoriya-za-statii-kak-dacom--inovativnost-v-seo-optimizaciyata

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/39803/interioren-dizayn-3dkoev-design-arhitekturno-proektirane-grafichen-dizayn

ASRock G41C-GS
ASRock G41C-GS, G41, S775, DDR3, VGA+PCI-E, SB5.1, Lan1000, SATA, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/39801/asrock-g41c-gs

Курсове за кандидат-студенти
ИНТЕРЛОГОС

и

МАТУРА

по

математика

в

Образователен

център

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по математика в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидат-студенти по математика:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
обучение за решаване на задачи и решаване на тест;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/39799/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-matematika-v-obrazovatelen-centyr-inter

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по история в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по история в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по ИСТОРИЯ:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
обучение за развиване на тема и решаване на тест;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
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http://obiavidnes.com/obiava/39798/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-istoriya-v-obrazovatelen-centyr-interlog

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по български език и литература в ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по български език и литература в ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
обучение за развиване на тема и решаване на тест;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/39797/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-bylgarski-ezik-i-literatura-v-interlogo

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по биология и химия в Образователен център
ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по биология и химия в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по БИОЛОГИЯ и ХИМИЯ:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
обучение за развиване на тема и решаване на тест;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/39796/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-biologiya-i-himiya-v-obrazovatelen-centyr

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по ГЕОГРАФИЯ в Образователен център
ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по ГЕОГРАФИЯ в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по ГЕОГРАФИЯ:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
обучение за развиване на тема и решаване на тест;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/39795/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-geografiya-v-obrazovatelen-centyr-interl

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по английски, немски и френски език в
Образователен център ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по английски, немски и френски език в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ и ФРЕНСКИ ЕЗИК:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
обучение за развиване на есе и решаване на тест;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.

Страница 25/100

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

05.08.2012

ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/39794/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-angliyski-nemski-i-frenski-ezik-v-obra

Курсове за кандидатстване след 7 клас в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидатстване след 7 клас в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
"ИНТЕРЛОГОС" предлага курсове за кандидатстване след 7 клас :
целогодишно обучение в 90 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг в решаване на тест и пробни изпити;
подробно преподаване на целия материал от 5, 6 и 7 клас;
тренинг в решаване на задачи и упражнение върху трансформиращ преразказ;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/39793/kursove-za-kandidatstvane-sled-7-klas-v-obrazovatelen-centyr-interlogos

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ в СУ, УНСС, УАСГ, ВТУ, ЮЗУ, ЛТУ в Образователен
център ИНТЕРЛОГОС
Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ в СУ, УНСС, УАСГ, ВТУ, ЮЗУ, ЛТУ в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидатстване в СУ, УНСС, УАСГ, ВТУ, ЮЗУ, ЛТУ по български език и
литература, история, география, математика, химия, биология, английски, немски, и френски език:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
малки групи и опитни преподаватели;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/39792/kursove-za-kandidat-studenti-v-su-unss-uasg-vtu-yuzu-ltu-v-obrazovatelen-cen

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ в СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ в Образователен център
ИНТЕРЛОГОС
Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ в СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага изпитана система за кандидатстване в СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ с
общообразователните предмети (български език и литература, история, география, математика, химия, биология,
английски, немски и френски език):
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
малки групи и опитни преподаватели;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/39791/kursove-za-kandidat-studenti-v-sofiyski-universitet-v-obrazovatelen-centyr-inter

Курсове за МАТУРА в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
Курсове за МАТУРА в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага подготовка за МАТУРА по всички предмети (български език и литература, история,
география, математика, химия, биология, английски, немски и френски език):
целогодишно обучение в над 100 астрономически часа, допълнителни часове за тренинг в решаване на тестове и пробни
матури;
малки групи, квалифицирани преподаватели;
преподаване на целия матуритетен материал и регулярно изпитване;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/39789/kursove-za-matura-v-obrazovatelen-centyr-interlogos
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Курсове за кандидатсване в УНСС в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидатсване в УНСС в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидатстване в УНСС по всички предмети (български език и литература,
история, география, математика, английски, немски и френски език):
целогодишно обучение в над 100 астрономически часа, допълнителни часове за тренинг в решаване на тестове и пробни
изпити;
малки групи, високо квалифицирани преподаватели;
удобен офис-центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/39788/kursove-za-kandidatsvane-v-unss-v-obrazovatelen-centyr-interlogos

23" (58.42 cm) Philips 239C4QHSB IPS Panel
23" (58.42 cm) Philips 239C4QHSB IPS Panel, FULL HD LED, 7ms 20 000 000:1 250cd/m2, 2xHDMI, черен, TCO5.2, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/39787/23-5842-cm-philips-239c4qhsb-ips-panel

Детективска Агенция Аякс-Работим с много опитни екипи разполагаме с широка мрежа от
контакти.
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/39786/detektivska-agenciya-ayaks-rabotim-s-mnogo-opitni-ekipi--razpolagame-s-shiroka-mrej

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/39785/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv--rumen-radev

Частна Детективска Агенция Аякс Р&С разполага с точната техника, точният екип и най-вече с

Страница 27/100

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

05.08.2012

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/39784/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/39783/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

HP Deskjet 2054A All-in-One
HP Deskjet 2054A All-in-One, цветен мастилен принтер/скенер/копир, 1200x1200 dpi, 20/16стр/мин, USB, 1 г.
http://obiavidnes.com/obiava/39778/hp-deskjet-2054a-all-in-one

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/39776/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/39775/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/39774/detektivska-agenciya-hameleon

HP Deskjet 3050A All-in-One
HP Deskjet 3050A All-in-One, цветен мастилен принтер/скенер/копир, 4800x1200 dpi, 5.5/4стр/мин, WiFi 802.11n & USB, 1 г.
http://obiavidnes.com/obiava/39772/hp-deskjet-3050a-all-in-one

Plustek OpticFilm 8100
Plustek OpticFilm 8100, филмов скенер, 48bit, 7200dpi, USB2.0
http://obiavidnes.com/obiava/39768/plustek-opticfilm-8100

Plustek OpticFilm 8200i Ai
Plustek OpticFilm 8200i Ai, филмов скенер, 48bit, 7200dpi, USB2.0
http://obiavidnes.com/obiava/39763/plustek-opticfilm-8200i-ai

Epson Perfection 2580 Photo
Epson Perfection 2580 Photo, 48bit, 2400x4800dpi, USB
http://obiavidnes.com/obiava/39759/epson-perfection-2580-photo

Ivy Bridge Core i5 3470 Quad Core (3.2GHz (Turbo Boost)
Ivy Bridge Core i5 3470 Quad Core (3.2GHz (Turbo Boost), 6MB L3, 650MHz GPU, LGA1155) BOX
http://obiavidnes.com/obiava/39754/ivy-bridge-core-i5-3470-quad-core-32ghz-turbo-boost

500GB Toshiba
500GB Toshiba, SATA 6Gb/s, 7200rpm, 32MB
http://obiavidnes.com/obiava/39749/500gb-toshiba

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,
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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/39746/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/39745/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

1000GB Toshiba
1000GB Toshiba, SATA 6Gb/s, 7200rpm, 32MB
http://obiavidnes.com/obiava/39744/1000gb-toshiba

Хотел Аквая*** - Уикенд с безплатна нощувка
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Хотел Аквая се намира на тихо място в административния център на Великио Търново. В непосредствена близост са
Централен кооперативен пазар, Съдебна палата, Общината, банки, административни учреждения и магазини. Хотелът
предлага отлична възможност за настаняване на групи до 50 човека, както и за индивидуални туристи и командировани.
На разположение на клиентите са конферентна зала, фитнес, зала за игри, подземен паркинг, сауна и малък панорамен
басейн.
През месец Август , Хотел Аквая Ви предоставя следната промоция :
УИКЕНД с БЕЗПЛАТНА НОЩУВКА (след 2 нощувки в петък и събота, нощувката в неделя е
БЕЗПЛАТНА)!
Офертата е в сила при настаняване на един или двама души по "цена рецепция" за всички видове стаи.
http://obiavidnes.com/obiava/39742/hotel-akvaya---uikend-s-bezplatna-noshtuvka

4x8GB DDR3 1600MHz Corsair Vengeance™ CMZ32GX3M4X1600C10
4x8GB DDR3 1600MHz Corsair Vengeance™ CMZ32GX3M4X1600C10, доживотна гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/39738/4x8gb-ddr3-1600mhz-corsair-vengeance-cmz32gx3m4x1600c10

4x8GB DDR3 2133MHz Corsair Dominator Platinum CMD32GX3M4A2133C9
4x8GB DDR3 2133MHz Corsair Dominator Platinum CMD32GX3M4A2133C9, доживотна гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/39734/4x8gb-ddr3-2133mhz-corsair-dominator-platinum-cmd32gx3m4a2133c9

4GB SDHC
4GB SDHC, Class2
http://obiavidnes.com/obiava/39730/4gb-sdhc

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/39729/detektivska-agenciya-star

GF GT 630
GF GT 630, 2GB Gigabyte N630-2GI, PCI-E, DDR3, 128bit, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/39724/gf-gt-630

GF GT 640
GF GT 640, 2GB Gigabyte N640OC-2GI, PCI-E 3.0, DDR3, 128bit, HDMI & 2xDVI
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http://obiavidnes.com/obiava/39720/gf-gt-640

21.5" (54.61 cm) Samsung S22B150N 5ms
21.5" (54.61 cm) Samsung S22B150N 5ms, FULL HD LED, 5 000 000:1 200cd/m2, черен, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/39716/215-5461-cm-samsung-s22b150n-5ms

Здрав СЕКС
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/39715/zdrav-seks

ATX
ATX, CoolerMaster Elite 431 Plus, черна, USB3.0, вграден SATA X-Dock, прозрачен страничен капак, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/39711/atx-coolermaster-elite-431-plus-cherna-usb30-vgraden-sata-x-dock-prozrachen-

Chenbro RM41300
Chenbro RM41300, 4U rack-mount кутия, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/39705/chenbro-rm41300

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/39702/chastna-detektivska-agenciya-ayaks-rs-razpolaga-s-tochnata-tehnika-tochniyat-ekip-i-

Logitech V320 Cordless Optical Mouse for NB
Logitech V320 Cordless Optical Mouse for NB, безжична, компактен USB приемател
http://obiavidnes.com/obiava/39701/logitech-v320-cordless-optical-mouse-for-nb

All-BGEscort.com-Компаньонки за Вас
Посетете , атрактивният сайт , в който ще намерите дискретна , надеждна и луксозна компания за Вашата ваканция
или бизнес пътуване. Тук е мястото за хора , които предпочитат да живеят живота като цяло.
http://obiavidnes.com/obiava/39698/all-bgescortcom-kompanyonki-za-vas
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All-BGEscort.com-Компаньонки за Вас
Посетете , атрактивният сайт , в който ще намерите дискретна , надеждна и луксозна компания за Вашата ваканция
или бизнес пътуване. Тук е мястото за хора , които предпочитат да живеят живота като цяло.
http://obiavidnes.com/obiava/39697/all-bgescortcom-kompanyonki-za-vas

Ева - 0886 56 47 25
Можете да намерите много сладки обещания, но това са само думи. За да усетите какво е реално, потърсете ме за да Ви
направия щастливи.
1 час - 100 лева
3 часа - 250 лева
6 часа - 450 лева
http://obiavidnes.com/obiava/39696/eva---0886-56-47-25

Изживей незабравим миг с мен 0876 75 19 75
Предлагам компания на сериозни и платежоспособни господа. Мога да ви накарам да се почуствате в небесата. Обявата
ми е реална, снимките са мои. Уверете се сами и ще останете доволни.
1 час - 150 лева
http://obiavidnes.com/obiava/39695/izjivey-nezabravim-mig-s-men-0876-75-19-75

Паднал ангел - 0893 74 27 44
Имате ли мечта за приказка в живота си? Вие определено я намерихте: Това съм аз ...
1 час - 200 лева
3 часа - 400 лева
6 часа - 600 лева
http://obiavidnes.com/obiava/39694/padnal-angel---0893-74-27-44

Слушалка HAMA HS-440
Слушалка HAMA HS-440, сребристи, микрофон, USB
http://obiavidnes.com/obiava/39691/slushalka-hama-hs-440

Частен Детектив Иван Иванов- Изневярата и Предателството....
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,
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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/39690/chasten-detektiv-ivan-ivanov--iznevyarata-i-predatelstvoto

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/39688/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi-chasten-detektiv

Частен детектив-Детективска агенция Фокс-изневери
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-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/39687/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-izneveri

Търговски обект/магазин/офис в представителна сграда под наем
Търговската площ удобна за магазин/офис под наем, находяща се в представителна сграда и заемаща първи етаж и
сутерен, с обща площ в размер на 550 /петстотин и петдесет/ кв. м.
Намира се в близост до: “Булярд корабостроителна индустрия” ЕАД,
Пристанищна Администрация,
Митница – Варна,
ЖП гара,
Морска гара,
Товарно пристанище.
За повече информация и технически данни: www.retailsh.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/39684/tyrgovski-obektmagazinofis-v-predstavitelna-sgrada-pod-naem

Слушалка TEAC HP-14
Слушалка TEAC HP-14, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/39682/slushalka-teac-hp-14

LUXA2 H1-Touch
LUXA2 H1-Touch, алуминиева стойка за телефон, върти се на 360 градуса
http://obiavidnes.com/obiava/39678/luxa2-h1-touch

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/39675/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/39674/interioren-dizayn-3dkoev-design-arhitekturno-proektirane-grafichen-dizayn

Врати на склад
Предлага врати - интериорни врати и входни врати на склад в София. Ако искате да погледнете кои модели се
поддържат в наличност, да видите цени и каталози - можете да разгледате сайтовете за врати: http://www.borman.biz и
http://www.vrati-ceni.com
http://obiavidnes.com/obiava/39673/vrati-na-sklad

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

БЪРЗИ КРЕДИТИ до 1000 лв.
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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

Годежни пръстени Breuning
Ако искате да кажете обичам те на любимия човек до вас най-подходящия начин е да го направите с годежни пръстени
rosso. Заповядайте при нас за да изберете подходящите годежни пръстени.
http://obiavidnes.com/obiava/39667/godejni-prysteni-breuning

Купуваме акционерни и търговски дружества с задължения!!!
Супер бизнес оферта №1Корпоративни адвокати-гр.София,гр.ПЛОВДИВ!Предлагаме перфектно юридическо съдействие
на фирми със задължения Освобождаваме от длъжност и отговорност . Осигуряваме купувач на фирмата със
задължения , ново седалище и адресна регистрация. 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 ние работим за намиране на ефективно , 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.Очакваме сериозни бизнес
предложения на посочените- тел. за контакт 0896948733 0888691619
http://obiavidnes.com/obiava/39664/kupuvame-akcionerni-i-tyrgovski-drujestva-s-zadyljeniya

Елит Бизнес Консулт ООД сделки с търговски и акционерни фирми!
Супер бизнес оферта №1Корпоративни адвокати-гр.София,гр.ПЛОВДИВ!Предлагаме перфектно юридическо съдействие
на фирми със задължения Освобождаваме от длъжност и отговорност . Осигуряваме купувач на фирмата със
задължения , ново седалище и адресна регистрация. 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 ние работим за намиране на ефективно , 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.Очакваме сериозни бизнес
предложения на посочените- тел. за контакт 0896948733 0888691619
http://obiavidnes.com/obiava/39663/elit-biznes-konsult--ood-sdelki-s-tyrgovski-i-akcionerni-firmi

Елит Бизнес Консулт ООД сделки с търговски и акционерни фирми!
Супер бизнес оферта №1Корпоративни адвокати-гр.София,гр.ПЛОВДИВ!Предлагаме перфектно юридическо съдействие
на фирми със задължения Освобождаваме от длъжност и отговорност . Осигуряваме купувач на фирмата със
задължения , ново седалище и адресна регистрация. 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 ние работим за намиране на ефективно , 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.Очакваме сериозни бизнес
предложения на посочените- тел. за контакт 0896948733 0888691619
http://obiavidnes.com/obiava/39662/elit-biznes-konsult--ood-sdelki-s-tyrgovski-i-akcionerni-firmi

Професионални бензинови косачки /храсторези/ със каска за косене на груби треви, издънки и храсти. Доставя се в
комплект с кордова глава и тризъб метален диск с ф 255 мм за косене на треви. Има центробежен съединител, помпа за
подкачване на горивото при първоначално стартиране. Може да се слагат циркулярни дискове за почистване на издънки и
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млади дървета с диаметър до 5-6 см. Мощен и с висок въртящ момент. Тип на двигателя: Едноцилиндров, бензинов,
двутактов, въздушно охлаждане. Обем на цилиндъра: 42.7cc (кубика) Мощност: 1.5 KW при 6500 в минута.Конски сили:
2.0.Специфичен разход на гориво: 610 g/kWh. Обороти на празен ход: 3200 в минута.Обороти при които се включва
центробежния съединител: 4800 в минута.Максимални обороти: 8500 в минута.Начин на стартиране: ръчно. Обем
бензинов резервоар: 1100 мл. Ширина на косене с метален нож: 25.5см.Ширина на косене с корда: 43см.Диаметър на
кордата: 2.4мм.Диаметър на тръбата/пръта: 26мм.Съотношение на Бензин с Двутактово масло: 40:1 (25мл. за 1л.
бензин)Омасляване масло/бензин: 1:25 - (1 литър бензин A95h се смесва с 25 мл. двутактово масло).Ниво на вибрациите
ляво/дясно 2,8/2,4 м/сек.Ниво на звуково налягане: 92 децибела(Lpa=92db(A)K=3 db(A))Ниво на мощността на шум: 107
децибела (Lwa=107db(A))Опаковка: 2 части’.Тегло с празен резервоар: 5.8 кг.Тегло на целия комплект: 9.0 кг.Комплекта
включва:бензинов храсторез, кордова глава, тризъб диск и презраменен колан за лесна употреба.
http://obiavidnes.com/obiava/39659/profesionalni-benzinovi-kosachki-hrastorezi-sys-kaska-za-kosene-na-grubi-trevi

Професионални бензинови косачки /храсторези/ със каска за косене на груби треви, издънки и храсти. Доставя се в
комплект с кордова глава и тризъб метален диск с ф 255 мм за косене на треви. Има центробежен съединител, помпа за
подкачване на горивото при първоначално стартиране. Може да се слагат циркулярни дискове за почистване на издънки и
млади дървета с диаметър до 5-6 см. Мощен и с висок въртящ момент. Тип на двигателя: Едноцилиндров, бензинов,
двутактов, въздушно охлаждане. Обем на цилиндъра: 42.7cc (кубика) Мощност: 1.5 KW при 6500 в минута.Конски сили:
2.0.Специфичен разход на гориво: 610 g/kWh. Обороти на празен ход: 3200 в минута.Обороти при които се включва
центробежния съединител: 4800 в минута.Максимградинска техникаални обороти: 8500 в минута.Начин на стартиране:
ръчно. Обем бензинов резервоар: 1100 мл. Ширина на косене с метален нож: 25.5см.Ширина на косене с корда:
43см.Диаметър на кордата: 2.4мм.Диаметър на тръбата/пръта: 26мм.Съотношение на Бензин с Двутактово масло:
40:1 (25мл. за 1л. бензин)Омасляване масло/бензин: 1:25 - (1 литър бензин A95h се смесва с 25 мл. двутактово масло).Ниво
на вибрациите ляво/дясно 2,8/2,4 м/сек.Ниво на звуково налягане: 92 децибела(Lpa=92db(A)K=3 db(A))Ниво на мощността
на шум: 107 децибела (Lwa=107db(A))Опаковка: 2 части’.Тегло с празен резервоар: 5.8 кг.Тегло на целия комплект: 9.0
кг.Комплекта включва:бензинов храсторез, кордова глава, тризъб диск и презраменен колан за лесна употреба.
http://obiavidnes.com/obiava/39660/profesionalni-benzinovi-kosachki-hrastorezi-sys-kaska-za-kosene-na-grubi-trevi

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/39657/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv--rumen-radev

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
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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/39656/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

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/39655/chastna-detektivska-agenciya-ayaks-rs-razpolaga-s-tochnata-tehnika-tochniyat-ekip-i-

Персийски екзотични котета - на добра цена
Развъдник предлага на вашето внимание персийски екзотични късокосмести(200лв.) и класически
дългокосмести(продадени-150лв.) котета от елитни родители.Цените за всякакво коте могат да бъдат
коментирани.Всички котета при напускане на развъдника имат изградени хигиенни навици, ваксинирани, обезпаразетени
вътрешно и външно, социализирани, с добър нрав и препоръки при отглеждане.За повече информация и актуални снимки
посетете сайт: http://www.breedingcattery.eu
http://obiavidnes.com/obiava/39650/persiyski-ekzotichni-koteta---na-dobra-cena

Парочистачка Стийм моп X5
Той е по-лек, по-удобен, по-стилен!
5 уреда в 1 за безупречна хигиена в дома ви,
без разяждащи химикали, почиства и дезинфекцира само със силата на парата!
1 почиства и дезинфекцира само със силата на парат
2 по-лек, по-компактен, по-удобен
3 превръща се в мини пароструйка
4 с приставки за парно гладене и почистване на стъкла и прозорци
5 почиства различни подови настилки и килими
6 за безупречна хигиена в дома ви, без използване на препарати и химикали
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
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www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/39649/parochistachka-stiym-mop-x5

Кенгуру Кийпър органайзер за дамска чанта
Подредете чантата си за секунди с Кenguru Кiipur:
Как ще ви помогне Кенгуру Кийпър?
събира над 70 предмета
модерен и стилен дизайн
получавате два различни размера, които можете да ползвате отделно или един в друг
подходящ за всеки тип чанта
за повече място в средата може да го обърнете с джобовете навън
смяната на чантите става за секунди
идеален подарък за всяка жена
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/39648/kenguru-kiypyr-organayzer-za-damska-chanta

ЦЕЛУТРОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ
Целутрон
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/39647/celutron-za-otslabvane

Масажна- седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/39646/masajna--sedalka

ДЕТОКСИКАТОР Електрическа подачистачка!Стийм МопХ 5 !Пейнт зуум,
МираМаркет”, постига най-доброто обслужане на клиенти, отлични цени и бързи доставки.
Ние предлагаме различни продукти:детоксикатори, Квантов анализатор, Масажна седалка, Целутрон,
Вибро плейт, лодки за захранка, Пейнт Зуум, вулканични камъни, Фриматор, Лазерен детоксикатор,
Йонизатори и Озонатори, Масажори, Терапевтични апарати ,Виброколан, РелаксТон, Лазерен епилатор,
Целулес, MANIPOL BODY,очен масажор,вибратон,Целулес,атнтирадар,парктроник,Апарат за отслабване,
виброколан ,масажор ,лазерен ,епилатор, магнитна бижутерия, Йонизатор Енергоспестяващо устройство,
Озонатор, парочистачка ,Ултразвукова пералня, магнитен декарбонизатор,сребърна вода,Неогард,
електронна цигара,Шпионска химикалка, микро слушалка,
Микрофон-подслушвател,Апарат за лазерно подмладяване и лифтинг,ЗОРБ,звездна лампа,
и много други уреди и съвременни технологии.
Заповядайте при нас!
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Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/39645/detoksikator-elektricheska-podachistachkastiym-moph-5-peynt-zuum

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/39637/detektivska-agenciya-avalon--chasten-detektiv--dostypni-ceni

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АНАГРАМА - 24 ЧАСА ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ
Това , което другите не могат , ние го правим !!!
Детективска агенция Анаграма24 часа професионални детективски услуги,
при гарантирана анонимност
и цени по договаряне .
За контакти :
GSM : 0882741329 ,
e-mail : android_as@abv.bg,
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http://anagrama.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/39636/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/39635/detektivska-agenciya-hameleon

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/39622/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/39610/interioren-dizayn-3dkoev-design-arhitekturno-proektirane-grafichen-dizayn

Камери за наблюдение - Онлайн Магазин
Промоционален пакет с 4 камери за видеонаблюдение включва в себе си 2 броя куполни камери с инфраред подсветка, DVR
платка, захранване за камерите и разклонител за захранването.
http://obiavidnes.com/obiava/39608/kameri-za-nablyudenie---onlayn-magazin

Електронна цигара EGO T – гарантирано високо качество!
Електронна цигара EGO T – гарантирано високо качество!
“JOYE EGO TANK” -второ поколение на вече доказалите се в цял свят електронни цигари EGO!
EGO-T е най-търсената Електронна цигара за 2011 г., която използва новата революционна система за директно пълнене
на пълнителите – "tank system".
Пълнителите вече не съдържат вата и са прозрачни, което прави възможно следенето на количеството останала
никотиновата течност в резервоарчето.
Зареждането става по-лесно от преди. Маха се капачето на пълнителя след което резервоарчето се напълва с течност .
Всички батерии EGO-T са съвместими с Електронните цигари EGO-C и притежават фукция изключване/включване на
батерията с цел предодвратяване на случайни включвания когато не се използва.
Съдържание на комплекта:
2 бр. батерии 650 mAh 3.7-4.2V
2 бр. атомизатори - Tank system
5 бр. празни пълнители - Tank system
1 бр. калъфче за носене
1 бр. USB зарядно
1 бр. зарядно ел. мрежа (220V)
Гаранционен срок: 6 месеца за батериите и зарядните в комплекта, 1 месец за атомайзерите (нагревателите).
Цена: 68.90 лв. (с батерии 650 mAh)
88.90 лв. (с батерии 1100 mAh)
ДОСТАВКА В ЦЯЛАТА СТРАНА
Устройството е предназначено главно за отказване или намаляване на цигарите. То обаче, може да служи на
дълготрайни и силно зависими пушачи, които не могат да издържат без никотин на места, на които пушенето или
откритият огън са забранени. А те стават все повече след въвеждането на стриктни закони, забраняващи пушенето на
обществени места в Европейските страни, както вече и в България.
ДОСТАВКА В ЦЯЛАТА СТРАНА
За повече информация и други модели Електронни цигари посетете: www.smartchoicebg.com
За контакти:
0878 709 663
0877 777 963
E-mail: smartchoicebg@abv.bg
Skype: smartchoicebg
Емил Николов
http://obiavidnes.com/obiava/39595/elektronna-cigara-ego-t--garantirano-visoko-kachestvo

Електронна цигара EGO-C най-новият модел за 2012г.
Електронна цигара EGO-C – най-новият модел за 2012г.
EGO-C е трето поколение електронна цигара от модела EGO със сменяем нагревател на атомайзера, в комбинация с
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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)
Гаранционен срок: 6 месеца за батериите и зарядните в комплекта, 1 месец за атомайзерите (нагревателите)
Цена: 109.00 лв.
Със всеки закупен комплект EGO-C получавате подарък никотинова течност DEKANG 10 ml с аромат по ваш избор.
Устройството е предназначено главно за отказване или намаляване на цигарите. То обаче, може да служи на
дълготрайни и силно зависими пушачи, които не могат да издържат без никотин на места, на които пушенето или
откритият огън са забранени. А те стават все повече след въвеждането на стриктни закони, забраняващи пушенето на
обществени места в Европейските страни, както вече и в България.
ДОСТАВКА В ЦЯЛАТА СТРАНА
За повече информация и други модели Електронни цигари посетете: www.smartchoicebg.com
За контакти:
0878 709 663
0877 777 963
E-mail: smartchoicebg@abv.bg
Skype: smartchoicebg
Емил Николов
http://obiavidnes.com/obiava/39594/elektronna-cigara-ego-c-nay-noviyat-model-za-2012g

Светеща LED Душ слушалка - 4 цвята
Душ слушалка която свети в 4 различни цвята
БЕЗ батерии
Слушалката е стандартна и съвместима със всяка душ батерия. Необходимо е само да махнете старата душ слушалка и
да поставите новата.
1. 9 Led диода
2. 4 цвята на светене: зелен/син/лилав/червен (според температурата на водата )
3. материал: ABS
4. Покритие: галванопластика
5. Цвят: хром
6. Продукта е сертифициан по европейските стандарти: CE и ROSH
7. Когато водата потече, душ батерията ще светне мигновенно и автоматично
http://obiavidnes.com/obiava/39579/sveteshta-led-dush-slushalka---4-cvyata
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Давам под наем обзаведен тристаен апартамент
Давам под наем обзаведен триктаен апартамент на ул." 3-ти Март №19 в близост до Сточна гара и Събота пазара.
GSM 0898736386 Апартамента е подходящ за семейство, ученици и студенти.
http://obiavidnes.com/obiava/39577/davam-pod-naem-obzaveden-tristaen-apartament

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Стара Загора
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/39575/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-stara-zagora

Детективска Агенция Инкогнито - Безплатни консултации
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
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http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/39574/detektivska-agenciya-inkognito---bezplatni-konsultacii

Детективска Агенция Фокс-София -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/39573/detektivska-agenciya-foks-sofiya--detektivski-uslugi

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив - Пловдив , Бургас , 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:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
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http://obiavidnes.com/obiava/39572/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---plovdiv--burgas--pazardjik

Детективска Агенция Фокс - Детективски Услуги-100% Успеваемост да откриете истината !
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/39571/detektivska-agenciya-foks---detektivski-uslugi-100-uspevaemost-da-otkriete-istin

Детективска Агенция Фокс 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/39570/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi

Бранд Маркет
Бранд Маркет е българска фирма с опит в сферата на маркетинга.
Маркетингови изследвания – събиране на информация и използването й за взимане на ефективни решения
Маркетингови анализи – маркетингов одит, SWOT анализ, анализ на други фактори
Стратегически маркетинг
Тактически маркетинг – PR, реклама и брандинг
Латерален маркетинг
Бизнес консултации – усъвършенстване на бизнес идеи и маркетингови планове
http://obiavidnes.com/obiava/39569/brand-market

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив - Пловдив , Бургас , Пазарджик
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
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-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/39568/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---plovdiv--burgas--pazardjik

Детективска Агенция Бургас- Фокс- Частни Детективи -0888400413, 0897024504
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/39567/detektivska-agenciya-burgas--foks--chastni-detektivi--0888400413-0897024504

Дрехи втора употреба на едро!
Хармония Тодорови ЕООД Ви предлага дрехи втора употреба на едро.
Внос от Норвегия и САЩ!
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Крем качество - 12, 50 лв/кг
Летен микс - 6 лв/кг
гр. Шумен, ул. Строител № 2
www.harmonycorporation.com
0899 53 11 99
Росен Тодоров
http://obiavidnes.com/obiava/39564/drehi-vtora-upotreba-na-edro

Тениски с щампи по уникален дизайн
Да разчиташ знаците, които те заобикалят, означава ти самият да излъчваш адекватни послания. Затова избери
уникални тениски с щампи по твой вкус.
http://obiavidnes.com/obiava/39560/teniski-s-shtampi-po-unikalen-dizayn

Смесени опашки за коса
Сдобийте се с невероятна смесена опашка за коса от 50% естествен и 50% изкуствен косъм в 6 различни цвята - светло
рус, тъмно рус, скветло кестеняв, кестеняв, тъмно кестеняв, черен. Със смесената опашка за коса ще сте винаги една
крачка пред другите! Опитайте и няма да съжалявате! Ако не ни вярвате - убедете се сами в думите ни!
http://obiavidnes.com/obiava/39558/smeseni-opashki-za-kosa

Смесени опашки за коса
Сдобийте се с невероятна смесена опашка за коса от 50% естествен и 50% изкуствен косъм в 6 различни цвята - светло
рус, тъмно рус, скветло кестеняв, кестеняв, тъмно кестеняв, черен. Със смесената опашка за коса ще сте винаги една
крачка пред другите! Опитайте и няма да съжалявате! Ако не ни вярвате - убедете се сами в думите ни!
http://obiavidnes.com/obiava/39557/smeseni-opashki-za-kosa

Продавам питбули
Продавам много красиви питбули. Родени на 1.07.2012г
2 женски 1 мъжко
http://obiavidnes.com/obiava/39556/prodavam-pitbuli

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/39555/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv--rumen-radev
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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/39554/chastna-detektivska-agenciya-ayaks-rs-razpolaga-s-tochnata-tehnika-tochniyat-ekip-i-

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/39553/chastna-detektivska-agenciya-ayaks-rs-razpolaga-s-tochnata-tehnika-tochniyat-ekip-i-

Антистрес Часовник "7 LED COLOR" Куб
Цифров светещ часовник.
Функции: часовник (формат - 24/12 часа);будилник (аларма); календар (година, дата, ден); термометър.
Активиране на дисплея само с едно докосване.
Режим на: "постоянно светене".
Захранване на LCD екрана: 2 x AG13 батерии (включени в комплекта).
Захранване на часовника: 4 x 1.5W(AAA)
Размер: 80 x 80 x 80 мм.
http://obiavidnes.com/obiava/39552/antistres-chasovnik-7-led-color-kub

Електронна Цигара - E-Health 502C
Класическа електронна цигара наподобяваща реална цигара на 100 % във външния си вид.
Електронната цигара, известна още като Е-цигара, е най-новото нововъведение като безвредна алтернатива на пушене
на тютюнени изделия като цигари. Тя е незапалима и използва микротехнология, която допринася за истинско и
задоволително пушене на използващият я без тютюна, катрана и, най-важно, без риска от рак. Използва презаредима
батерия, която наподобява истинска цигара и има светлинен индикатор, който е индикатор на употреба и симулира
светенето на горящият тютюн.
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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
- 1 бр. зарядно за автомобил 5 V
- 10 бр. пълнители
- 1 бр. упътване на английски език
- 1 бр. упътване на български език
http://obiavidnes.com/obiava/39550/elektronna-cigara---e-health-502c

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги
Частен Детектив-Детективска Агенция ФоксПредлага Детективски услуги за частни и
бизнес лица с гарантирана поверителност.
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
Райони на действие - Детективска Агенция Фокс:
София,Пазарджик,Пловдив,Хасково,Стара Загора,
Бургас,Велинград,Панагюрище,Карлово,Хисаря
Димитровград,Асеновград,Кърджали и страната.
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/39548/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi

Детективска Агенция - Фокс- Частни Детективи -0888400413, 0897024504
Частен Детектив-Детективска Агенция ФоксПредлага Детективски услуги за частни и
бизнес лица с гарантирана поверителност.
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
Райони на действие - Детективска Агенция Фокс:
София,Пазарджик,Пловдив,Хасково,Стара Загора,
Бургас,Велинград,Панагюрище,Карлово,Хисаря
Димитровград,Асеновград,Кърджали и страната.
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
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Бизнес-сграда "България 2000"
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/39547/detektivska-agenciya---foks--chastni-detektivi--0888400413-0897024504

Детективска Агенция - Фокс- Частни Детективи -0888400413, 0897024504
Частен Детектив-Детективска Агенция ФоксПредлага Детективски услуги за частни и
бизнес лица с гарантирана поверителност.
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
Райони на действие - Детективска Агенция Фокс:
София,Пазарджик,Пловдив,Хасково,Стара Загора,
Бургас,Велинград,Панагюрище,Карлово,Хисаря
Димитровград,Асеновград,Кърджали и страната.
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/39546/detektivska-agenciya---foks--chastni-detektivi--0888400413-0897024504

Хотел Стримон, Кресна
Хотел Стримон, град Кресна, е семеен хотел три звезди. Настаняването се извършва в 8 двойни стаи, 1 мезонет, 3
апартамента. Организираме екстремни дейности за посетителите на хотела – рафтинг, планинско колоездене,
пейнтбол, каньонинг, конни преходи, каякинг и много тиймбилдинг мероприятия. Очакваме Ви в сайта на хотела за
повече информация.
http://obiavidnes.com/obiava/39545/hotel-strimon-kresna

Часни Уроци по Цигулка за гр. София
Уроци по Цигулка, за начинаещи и напреднали за гр. София.
Място на провеждане кв. "Младост" или по договаряне. Цена: 10лв.
За повече информация може да се свържете с мен на :
тел. или на teofila@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/39544/chasni-uroci-po-cigulka-za-gr-sofiya

3-стаен, монолит, 90м2, Кършияка - ул. Полк. Сава Муткуров, 40 000 Евро
3-стаен монолитен апартамент в Кършияка на ул. Полковник Сава Муткуров, строен през 1995 г., със застроена площ
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83м2, представлява: дневна с отделен кухненски бокс; 2 спални; баня; отделно WC; коридор; южна тераса, на която се
излиза от дневната и едната спалня и балкон към другата спалня. Банята и WC са ремонтирани преди 4 години,
дограмата е дървена. Обзавеждането в апартамента е бонус. Местоположението на имота е много добро - тиха улица,
отстояние от съседни сгради, паркинг. Прилежаща изба с полезна площ от 8.50 м2. Агенцията разполага с ключове за
оглед. Цена: 40 000 Евро. За контакти: 0878 867 009, 032 96 00 65 Ваня.
http://obiavidnes.com/obiava/39541/3-staen-monolit-90m2-kyrshiyaka---ul-polk-sava-mutkurov-40-000-evro

Внос и продажба на качествени моторни масла и автоконсумативи
G&T Trading е фирма с предмет на дейност търговия с масла – моторно масло, раздатъчни масла, масло за
автоматични скоростни кутии, диференциални масла и много други. Предлагаме масла с вискозитет
10w-40,5w-40,5w-30,5w-50,0w-30,10w-60, масло и филтър за DSG, DEXTRON III, масло и филтри за автоматични
скоростни кутии на BMW, VW, Audi, Mercedes. Правим множество промоции за масло и филтри за Audi, BMW, VW,
Mercedes, Opel.
http://obiavidnes.com/obiava/39540/vnos-i-prodajba-na-kachestveni-motorni-masla-i-avtokonsumativi

Земеделска земя купувам в Северна България до 750 лв.
Земеделска земя изкупуваме в следните области:Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч, Севлиево, Русе, Разград,
Търговище, Силистра, и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци, ПОРДИМ, Славяново,
ДолнаМитрополия,Горна
Митрополия,Искър,БРЕСТ,Загражден,Гиген,Горни
и
Долни
Дъбник,
БялаСлатина,Борован,Хайредин,Мизия,Козлудуй,Мездра,Роман, Угърчин, Луковит,Сухиндол,Коевци,БялаРека, СВИЩОВ,
с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с. ХаджиДимитрово, с.
Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода, Петокладенци, СИЛИСТРА,
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с. ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с.
Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей, Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА,
с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле, ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО,
ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с. КозарБелене, с. Стежерово, с.
Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с. Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с.
Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховица, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с. Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с.
Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с. Батак, с. Патреш, с. Горна и Долна
Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ. Плащане веднага . GSM.0886- 236248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 750лв в зависимост от района, категорията и големината на парцелите. Купуваме
идеални части в общ.Свищов.
http://obiavidnes.com/obiava/39539/zemedelska-zemya-kupuvam-v-severna-bylgariya-do-750-lv

Рамбо-1 ЕООД Кърти,Почиства, Извозва отпадъците и ВИК
Рамбо-1 ЕООД Кърти,Почиства, Извозва
Цени!0878907360,029737707 Румен Радев

отпадъците,

ВИК

и

Довършителни

работи

на

Ниски

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

Каргоекспрес Неделчев, Димитров АД
В центъра на град Варна ще забележите приветливата сграда на Central Point. Подходяща е за банкови салони, офиси или
представителства на бизнес корпорации. Голямо предимство е стратегическото местоположение на сградата – в
близост до административни, държавни и юридически институции, а също и собственият подземен паркинг с 82
паркоместа. Открийте повече информация за сградата в посочения сайт.
http://obiavidnes.com/obiava/39535/kargoekspres--nedelchev-dimitrov--ad

Нощници за бременни и кърмачки – българско производство
Изключително удобна памучна дамска нощница за бременни и кърмачки – българско производство. Нощницата е с къс
ръкав с различен цвят щампа - в син и розов цвят. Има различни размери - М (40-42); L (44-46); XL (48-50); 2XL (52-54).
Съставът на нощницата за бременни и кърмачки е от памук – 95% и 5% еластан. Пере се в пералня на 30° и се глади при
ниска температура. Препоръчително е да не се избелва и да не се центрофугира.
Качеството на нощницата за бременни и кърмачки е изключително добро, а цената е достъпна за всеки, който иска да си
закупи качествен български продукт на ниска цена. Ниската им цена позволява да се направи един чудесен подарък на
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бъдещите майки, за които е важно в този период да им бъде удобно и комфортно, както в престоя в болницата, така и в
домашна обстановка. Ако желаете да се възползвате от изключителната ниска цена на нощницата(16 лв.) или да
получите повече информация за възможните цветове нощници за кърмачки – посетете: http://edinden.com/Drehi-i-belio
http://obiavidnes.com/obiava/39533/noshtnici-za-bremenni-i-kyrmachki--bylgarsko-proizvodstvo

МЕЗОНЕТ
Предлагаме Ви уютен и слънчев мезонет, намиращ се в Цветен квартал. Жилището се намира на пети жилищен етаж от
пет. Апартамента се състои от следните помещения на първо ниво: дневна с кухненска част, коридор, баня с тоалетна,
перално помещение, кабинет, спалня, две тераси и вътрешно стълбище за горното ниво. На второ ниво са разположени:
хол, спалня, баня с тоалетна, тераса, вграден гардероб и коридор. Имота се продава с гараж и избено помещение.
http://obiavidnes.com/obiava/39532/mezonet

Детективска Агенция Аякс-Работим с много опитни екипи разполагаме с широка мрежа от
контакти.
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/39528/detektivska-agenciya-ayaks-rabotim-s-mnogo-opitni-ekipi--razpolagame-s-shiroka-mrej

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/39527/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
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4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/39526/chastna-detektivska-agenciya-ayaks-rs-razpolaga-s-tochnata-tehnika-tochniyat-ekip-i-

ОСБ-3 (OSB) ПЛОСКОСТИ И ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ
Най-големия Вносител в България на ХИДРОФОБЕН Шперплат и ОСБ-3 ПЛОСКОСТИ предлага НАЙ-НИСКИ ЦЕНИ !!!
Планет Строй 2008 ООД предлага:
ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ, 1-во качество-топола, черен и кафяв филм, фенолово WBP лепило:
20х1220х2440мм;
21х1220х2440мм.
• Вилици, поцинковани
• Шпилки за вертикален кофраж с 2 бр.гайки, поцинковани
• ОСБ–3 ПЛОСКОСТИ /влагоустойчиви/ внос от САЩ с размери:
8.7x1220x2440мм;
9.5x1220x2440мм;
11x1220x2440мм;
15х1220х2440мм ;
18x1220x2440мм.
ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА !!!
Складови бази във Варна и София
0884266912, 02/9310348
www.shperplat.com
www.vodoustoichivshperplat.com
www.osbbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/39521/osb-3-osb-ploskosti-i-vodoustoychiv-shperplat

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
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-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/39518/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza

Детективска Агенция Инкогнито - Безплатни консултации
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/39517/detektivska-agenciya-inkognito---bezplatni-konsultacii
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Детективска Агенция Инкогнито -издиване,наблюдение,проучване,справки,изневери
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/39516/detektivska-agenciya-inkognito--izdivanenablyudenieprouchvanespravkiizneveri

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
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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/39515/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/39514/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza

Частен детектив-Детективска агенция Фокс-изневери
Детективска агенция Фокс-специализирани детективски услуги
предлагани от високо квалифицирани частни детективи,
които са бивши служители на МВР с дългогодишен професионален опит !!!
Нашата агенция е спечелила завидна репутация за най- добро доказателство,
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благодарение на професионализма,бързината и достоверността на събраните доказателства!!!
Провеждаме поверително и дискретно разследване в личен и служебен
аспект на територията на цяла България.
Ние предлагаме пълен набор от детективски услуги
вижте повече на: http://chasten.detektiv-fox.com
"И не забравяйте,че не е най-важно, какво знаете, а какво може да докажете!"
Е-mail:fox@detectiv-bg.com
tel:0888400413 , 0897024504
http://obiavidnes.com/obiava/39513/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-izneveri

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/39512/detektivska-agenciya-foks---detektivski-uslugi-100-uspevaemost-da-otkriete-istin

Частен Детектив Иван Иванов-Детективски Услуги-дългогодишен професионален опит!!!
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
изневяра и развод-разследване,
издирва лица,справки,
Корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота,
Открива биологични родственици,
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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/39511/chasten-detektiv-ivan-ivanov-detektivski-uslugi-dylgogodishen-profesionalen-opit

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/39508/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv--rumen-radev

Детективска Агенция Аякс-Работим с много опитни екипи разполагаме с широка мрежа от
контакти.
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/39507/detektivska-agenciya-ayaks-rabotim-s-mnogo-opitni-ekipi--razpolagame-s-shiroka-mrej
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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/39506/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/39505/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/39504/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

Хотел Одисей
Хотел Одисей - Русе. Имате нужда от информация хотел в Русе? Можете да откриете сведения за хотелът на нашия
тематичен сайт.
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http://obiavidnes.com/obiava/39487/hotel-odisey

Cisco телефонен адаптер с 2 порта за VoIP
Cisco телефонен адаптер с 2 порта за VoIP
http://obiavidnes.com/obiava/39486/cisco-telefonen-adapter-s-2-porta-za-voip

Лятна промоция на Липовон до 30 август
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ЗА ВСЯКА ПОРЪЧКА НА ЛИПОВОН!
БЪРЗО ОТСЛАБВАНЕ С LIPOVON (Липовон) - Вземете нашата УЛТРА ЕФЕКТИВНА ФОРМУЛА ЗА БОРБА С
НАДНОРМЕНОТО ТЕГЛО – гарантирано ще постигнете бързо отслабване минимум с 10% от теглото Ви
месечно.Изцяло НАТУРАЛЕН ПРОДУКТ за лесно и бързо отслабване. Вече не трябва да се чудите и да си задавате
въпроса „как да отслабнем”, защото отговорите на въпроса за качественото и бързо отслабване се крият в нашия
напълно натурален и безвреден продукт.
За да имате ефект от капсулите за бързо отслабване Липовон прилагайте следните указания:
1 капсула за отслабване дневно сутрин. Не приемайте повече от 1-на капсула дневно
Пийте минимум 2 литра вода и яжте повече плодове. Недостатъчното количество вода в организма ви намалява
нивото на глюкозата в организма ви и това води до слабост и замаяност
НЕ пропускайте хранения! Особено закуска или обяд. Това е важно докато приемате капсулите, за да поддържате
редовен режим на хранене, включващ чиста вода и сокове
http://obiavidnes.com/obiava/39449/lyatna-promociya-na-lipovon-do-30-avgust

Бранд Маркет
Brand Market е компания с опит в маркетинговите консултации. Извършваме стратегически маркетинг, маркетингови
изследвания, маркетингов анализ, латерален и тактически маркетинг. Услугите ни включват и консултации свързани с
бизнеса – изграждане на ефикасни стратегии за получаване на по-добри резултати. Не се колебайте да ни потърсите за
по-подробна информация. brandmarket.bg е нашият сайт – заповядайте!
http://obiavidnes.com/obiava/39448/brand-market

Курс по фински език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по фински език, първо ниво по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат в понеделник и
сряда от 18 до 20 часа, всичко 60 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало: 27 август.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http:// www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/39446/kurs-po-finski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по румънски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език по системата Puls, първо ниво. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на румънски език. Курсът се
провежда два пъти в седмицата – вторник и четвъртък от 18.00 до 20.00 ч., всичко 80 учебни часа. Цена – 250 лв.
Начало: 4 септември
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване :
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Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http: // www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/39445/kurs-po-rumynski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по гръцки език – първо ниво
Учебен център Орбис организира курс по гръцки език по системата Епикинонисте Елиника, първо ниво. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около
1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на гръцки език.
Курсът се провежда понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 ч., общо 80 учебни часа. Цена 250 лв. Обучението се води
от квалифицирани преподаватели с опит. Начало: 27 август.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/39444/kurs-po-grycki-ezik--pyrvo-nivo

Курс по английски език - Intermediate
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език по системата New Headway. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и
граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда два пъти седмично –
вторник и четвъртък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало: 28 август
Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 10 лв. на час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http: // www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/39443/kurs-po-angliyski-ezik---intermediate

Курс по английски език - Pre-Intermediate
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език по системата New Headway. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и
граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда. два пъти седмично –
понеделник и сряда от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало: 27 август
Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 10 лв. на час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http: // www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/39442/kurs-po-angliyski-ezik---pre-intermediate

Страница 64/100

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

05.08.2012

Лятна школа по испански език за ученици
Учебен център Орбис организира обучение по испански език за ученици от 5 до 7 клас, начално и средно ниво. Обучението
е 80 учебни часа. Работи се по системата Uso de la gramatica espanola – специално разработена за юноши. Развиват се
всички умения – писане, четене, говорене и слушане с разбиране. Занятията се провеждат три пъти седмично –
понеделник, вторник и четвъртък от 15.00 до 16.30. Цена 250лв. Начало: 27 август
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http: // www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/39440/lyatna-shkola-po-ispanski-ezik-za-uchenici

Курс по испански език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по испански език по системата Espanol en marcha, начално ниво. По време
на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на испански
език. Курсът се провежда два пъти седмично – понеделник и сряда от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало –
27.08.2012 г.
Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http: // www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/39439/kurs-po-ispanski-ezik-za-nachinaeshti

Неделен курс по португалски – В2
Учебен център Орбис организира неделен курс по португалски език, второ ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender Portuguеs . В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене.
Нивото въвежда основна лексика от 1500 – 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на
португалски език. Продължителност 80 часа, неделя от 10.00 до 14.30 часа. Цена 250 лв. Начало: 16 септември
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. „Мизия” N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/39438/nedelen-kurs-po-portugalski--v2

Съботен курс по португалски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender Portuguеs . В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене.
Нивото въвежда основна лексика от 1200 – 1500 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на
португалски език. Продължителност 50 часа, събота от 10.00 до 14.00 часа. Цена 160 лв. Начало: 25 август
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
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Учебен център Орбис
ул. „Мизия” N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/39437/syboten-kurs-po-portugalski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по португалски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично (понеделник и четвъртък) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 23
август
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/39436/kurs-po-portugalski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по френски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира курс по френски език по системата ECHO, начално ниво. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 250 лв.
Продължителност 80 часа, два пъти седмично (вторник и четвъртък) от 18.30 часа. Начало: 28 август
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 10 лв на час.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http: // www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/39435/kurs-po-frenski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по италиански език – второ ниво
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, второ ниво. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Продължителност
80 часа, два пъти седмично (сряда и петък) от 18.30часа. Цена 250лв. Начало: 24 август
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/39434/kurs-po-italianski-ezik--vtoro-nivo

Лятна школа по италиански език за ученици
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Учебен център Орбис организира обучение по италиански език за ученици от 5 до 7 клас, начално и средно ниво.
Обучението е 80 учебни часа. Работи се по системата Progetto Italiano Junior – специално разработена за юноши.
Развиват се всички умения – писане, четене, говорене и слушане с разбиране. Въвежда се разнообразна лексика, свързана с
италианската история, култура, кухня, спорт. Занятията се провеждат три пъти в седмицата по 3 учебни часа от
10.00 до 12.00.
Цена 250лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас и преподавателя време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/39433/lyatna-shkola-po-italianski-ezik-za-uchenici

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – начално ниво
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Продължителност 80 часа, два пъти седмично (понеделник и четвъртък) от 18.30 до 20.30 часа. Начало: 23 август
Цена: 250 лева
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/39432/kurs-po-italianski-ezik--nachalno-nivo

Facebook !!!
Заповядайте на нашия тематичен сайт за Napred. BG. Имате нужда от информация facebook BG? Предлагаме ви да
съберете сведения за facebook на нашия информационен сайт.
http://obiavidnes.com/obiava/39429/facebook--

СОФИЯ Всичко за щранговете!
ОФЕРТА от „ТЕХНОСТРОЙ 2002" ЕООД
Компания "ТЕХНОСТРОЙ 2002" предлага подмяна на хоризонтални и вертикални щрангове с ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ
тръби чешко производство с Сертификат от завода производител. Без корозия, без отлагания, по-устойчиви на високи
температури, налягане и деформация.
Возможност за разсрочено плащане без оскъпяване на дължимата сума.
Срок за изпълнение - ЕДИН вход - ЕДИН ден.
Гаранция за ремонта - 7 години със сключен договор.
Възможност за пломбиране и узаконяване на водомери.
В дейността на фирмата влиза също:
- Ремонт на канализационни и отоплителни инсталации;
- Частични ремонти;
- Отстраняване на аварии.
Безплатен оглед, ВиК експерти
За контакти:
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0885 971 435
02/ 9861122
www.tehnostroi2002.com
Тодор Пенев
http://obiavidnes.com/obiava/39428/sofiya-vsichko-za-shtrangovete

Агенция Грижовност
Агенция Грижовност от град Пловдив предлага на деца, на болни и възрастни хора от медицински услуги през лични
грижи до помощ в домакинството и приятна компания.
http://obiavidnes.com/obiava/39425/agenciya-grijovnost

15.6" (39.62 cm) Fujitsu Lifebook A531
15.6" (39.62 cm) Fujitsu Lifebook A531, черен мат, двуядрен Pentium™ B960 2.2GHz, HD LED Display (HDMI), 2GB, 750GB,
DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, Windows7 Home Premium, 2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/39424/156-3962-cm-fujitsu-lifebook-a531

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/39422/detektivska-agenciya-foks---detektivski-uslugi-100-uspevaemost-da-otkriete-istin

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,
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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/39421/chasten-detektiv-ivan-ivanov-detektivski-uslugi--reputaciya-za-nay-dobro-dokazatel

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-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/39420/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi

Окачени тавани и гипсокартон
Ако си търсите качествена фирма за изграждането на окачените ви таван или пък ако имате нужда от преградна стена
ние сме насреща.
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http://obiavidnes.com/obiava/39419/okacheni-tavani-i-gipsokarton

15.6" (39.62 cm) Fujitsu Lifebook AH531
15.6" (39.62 cm) Fujitsu Lifebook AH531, черен, двуядрен Intel® Core™ i3 2350M 2.30GHz, HD LED Display & GeForce GT
525M 1GB (HDMI), 4GB, 750GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, no OS, 2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/39416/156-3962-cm-fujitsu-lifebook-ah531

Facebook на Напред.БГ
Имате нужда от Napred. BG - facebook? Можете да откриете сведения за facebook на Напред. БГ. Посетете нашата
тематична страница за facebook.
http://obiavidnes.com/obiava/39327/facebook-na-napredbg

ПОДМЯНА на щрангове, други ВиК услуги
Смяна на хоризонтални и вертикални щрангове:
- качествени материали
- изпълнение в срок от 1 работен ден за 1 жилищен вход
- възможност за отложено плащане без оскъпяване
- гаранция - 7 години
Ремонт и изграждане на парни инсталации, канализация.
Нашите специалисти извършват безплатен оглед и консултация в удобно за Вас време!
www.elitinjenering
0887/ 987 400
02/ 927 23 23
Найден Ганджуров
http://obiavidnes.com/obiava/39413/podmyana-na-shtrangove-drugi-vik-uslugi

Индивидуален homepage - Favtool.com
Ако търсите организирана начална страница, която да следи множество информационни сайтове и да разполага с
търсене в много търсачки - Favtool.com е вашето място.
http://obiavidnes.com/obiava/39412/individualen-homepage---favtoolcom

13.3" (33.78 cm) Fujitsu Lifebook UH552
13.3" (33.78 cm) Fujitsu Lifebook UH552 , черен, двуядрен Intel® Core™ i3 3217U 1.80GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB,
500GB, 802.11n, bluetooth, camera, USB3.0, no OS, 1.57kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/39410/133-3378-cm-fujitsu-lifebook-uh552-

Болница ”Витоша” прeдлага лечение на счупвания при стари хора
Ортопедична болница Витоша предлага лечение на счупвания при стари хора . Хората над 75-годишна възраст са
нежелани пациенти в другите болници, тъй като са с повишен оперативен риск. При нас те могат да разчитат на
индивидуален подход, модерна реанимация и подходящо лечение. Болницата е с многогодишен опит в гериатрична
ортопедия.
http://obiavidnes.com/obiava/39407/bolnica-vitosha-predlaga-lechenie-na-schupvaniya-pri-stari-hora

Хотел Шурелови, Приморско
Хотелът предлага двойно, тройни стаи и луксозни апартаменти на 350 метра от плажа на Приморско. Всички стаи са
разполагат с климатик, хладилник, телевизор, интернет. В двора можете да ползвате басейн, барбекю и детски кът.
http://obiavidnes.com/obiava/39405/hotel-shurelovi-primorsko

Страница 70/100

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

05.08.2012

14" (35.56 cm) Fujitsu Lifebook U772
14" (35.56 cm) Fujitsu Lifebook U772 , черен, двуядрен Intel™ Core i5 3317U 1.7/2.6GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 32GB
SSD & 320GB, 802.11n, bluetooth, camera, USB3.0, no OS, 1.4kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/39403/14-3556-cm-fujitsu-lifebook-u772-

Порно за GSM
Вече sexvideosex.eu ти предлага да гледаш порно и през телефона си на адрес m.sexvideosex.eu
Напълни мобилния си телефон с нова колекция от секс клипове и секс филми още днес!
http://obiavidnes.com/obiava/39402/porno-za-gsm

Прахосмукачки Рейнбоу
Прахосмукачките Rainbow са изградени базирани на нова революционна почистваща система. Домът Ви ще е прецизно
чист, защото с прахосмукачките Rainbow можете да се справите с всякаква мръсотия. Разполагат с две степени на
действие, с електронно управление, стоманени тръби, НЕРА филтър и резервоар за вода. Запознайте се по-подробно с
прахосмукачките в сайта на фирма Рейнбоу България, където можете да заявите желание за демонстрация.
http://obiavidnes.com/obiava/39400/prahosmukachki-reynbou

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)
помагала и материали по избрания предмет
тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
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проверка на домашни работи
РОДИНА - България
За контакт с нас:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 19:00 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
E-mail: kursovete@gmail.com
Уеб сайт: http://www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/39397/kursove-za-kandidat-studenti

Курсове за кандидат-студенти по Английски език
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)
помагала и материали по избрания предмет
тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
проверка на домашни работи
РОДИНА - България
За контакт с нас:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 19:00 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
E-mail: kursovete@gmail.com
Уеб сайт: http://www.kursovete.com
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http://obiavidnes.com/obiava/39396/kursove-za-kandidat-studenti-po-angliyski-ezik

Курсове за кандидат-студенти по Химия
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)
помагала и материали по избрания предмет
тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
проверка на домашни работи
РОДИНА - България
За контакт с нас:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 19:00 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
E-mail: kursovete@gmail.com
Уеб сайт: http://www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/39395/kursove-za-kandidat-studenti-po-himiya

Курсове за кандидат-студенти по Биология
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:
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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)
помагала и материали по избрания предмет
тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
проверка на домашни работи
РОДИНА - България
За контакт с нас:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 19:00 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
E-mail: kursovete@gmail.com
Уеб сайт: http://www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/39394/kursove-za-kandidat-studenti-po-biologiya

Курсове за кандидат-студенти по История
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
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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)
помагала и материали по избрания предмет
тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
проверка на домашни работи
РОДИНА - България
За контакт с нас:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 19:00 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
E-mail: kursovete@gmail.com
Уеб сайт: http://www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/39393/kursove-za-kandidat-studenti-po-istoriya

Частен Детектив - Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
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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/39392/chasten-detektiv---inkognito

Частен Детектив - Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/39391/chasten-detektiv---inkognito

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
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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
>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/39390/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
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http://obiavidnes.com/obiava/39389/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza

Осветителни тела от ЛампБг
При нас можете да закупите градински осветителни тела, осветителни тела за детска стая, насочено осветление,
настолно осветление, контакти и ключове, кухненски осветителни тела и други. В сайта ни ще намерите карта с адреса
на магазина ни, чрез която ще ни откриете лесно. Заповядайте!
http://obiavidnes.com/obiava/39388/osvetitelni-tela-ot-lampbg

17.3" (35.56 cm) Fujitsu Lifebook NH532
17.3" (35.56 cm) Fujitsu Lifebook NH532 , черен, двуядрен Intel® Core™ i5 3210M 2.5/3.1GHz, FULL HD LED Display &
GeForce GT640M 2GB (HDMI), 4GB, 1TB, 802.11n, bluetooth, camera, USB3.0, no OS, 3.0kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/39387/173-3556-cm-fujitsu-lifebook-nh532-

Курсове за кандидат-студенти по География
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)
помагала и материали по избрания предмет
тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
проверка на домашни работи
РОДИНА - България
За контакт с нас:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
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от 10:00 до 19:00 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
E-mail: kursovete@gmail.com
Уеб сайт: http://www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/39386/kursove-za-kandidat-studenti-po-geografiya

Курсове за кандидат-студенти по Математика
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)
помагала и материали по избрания предмет
тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
проверка на домашни работи
РОДИНА - България
За контакт с нас:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 19:00 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
E-mail: kursovete@gmail.com
Уеб сайт: http://www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/39385/kursove-za-kandidat-studenti-po-matematika

Курсове за кандидат-студенти по Български език и Литература
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ и МАТУРА
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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)
помагала и материали по избрания предмет
тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
проверка на домашни работи
РОДИНА - България
За контакт с нас:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 19:00 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
E-mail: kursovete@gmail.com
Уеб сайт: http://www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/39384/kursove-za-kandidat-studenti-po-bylgarski-ezik-i-literatura

Шалом - смяна на водопроводни щрангове с полипропиленови тръби
Смяната на водопроводни щрангове е основната ни дейност. Старата водопроводна инсталация подменяме с
нова-полипропиленова.
Началото:
Нашето сътрудничество с Вас започва с насрочване на оглед. Огледът е безплатен и не Ви ангажира с решение. На
място получавате оферта в писмен вид с аргументация на даваната от нас цена за ремонта – спецификация на
вложените материали.
Цената не се променя след подписване на договора.
Ремонтът:
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Организацията на работния процес включва технически контрол на няколко нива:
1. Отговорник на всеки отделен вертикален щранг;
2. Технически ръководител на целия обект;
3. ОТК- в края на монтажа; след задължителните проби на инсталацията и пускането на водата, се минава през всеки
един апартамент и се проверява изпълнението на щранга.
Шалом – името гарантира!
За извършваните от нас ВиК услуги вижте: www.shalom-vik.com
Тел. – 029367349, 029367371
Моб. – 0884 277 625
Борислав Божинов
http://obiavidnes.com/obiava/39380/shalom---smyana-na-vodoprovodni-shtrangove-s-polipropilenovi-trybi

AMD HD3650
AMD HD3650, 512MB, Sapphire, AGP 8x, DDR2, 64bit, 2xDVI
http://obiavidnes.com/obiava/39378/amd-hd3650

Техномикс предлага внос и търговия с машинни елементи
Фирма Техномикс се занимава с внос и търговия с:
машинни елементи
индустриални пластмаси
поликарбонат на листи
пневматични компоненти за автоматизация
пневмошлаух
магнетвентили
пневмозадвижвания
цялостни автоматизирани единици
електрозадвижвания
неръждаема арматура и фитинги
Компанията е създадена през 1998 година и винаги предлага експертни професионални решения в сферата си на дейност.
http://obiavidnes.com/obiava/39376/tehnomiks-predlaga-vnos-i-tyrgoviya-s-mashinni-elementi

Телескоп Celestron PowerSeeker 50AZ
Телескоп Celestron PowerSeeker 50AZ
http://obiavidnes.com/obiava/39373/teleskop-celestron-powerseeker-50az

SelMatic предлага достъпен BI инструмент за българските компании
Софтуерната компания Селматик ЕООД разработи приложение за интелигентни бизнес анализи, предназначено както
за малки и средни фирми, така и за по-големи компании.
SelMatic Plus Анализи е на принципа на pivot обобщените таблици с интуитивен интерфейс, съдържащ таблична част и
графичното изобразяване на данните.
Освен многобройни предварително дефинирани анализи, проследяващи най-често използваните от търговските фирми
ключови показатели за ефективност (KPI), потребителите могат да ползват и произволни комбинации от дименсии по
свой избор.
http://obiavidnes.com/obiava/39371/selmatic-predlaga-dostypen-bi-instrument-za-bylgarskite-kompanii

Детективска Агенция Аякс-Работим с много опитни екипи разполагаме с широка мрежа от
контакти.
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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/39370/detektivska-agenciya-ayaks-rabotim-s-mnogo-opitni-ekipi--razpolagame-s-shiroka-mrej

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/39369/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/39368/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

Телескоп Celestron Firstscope 76
Телескоп Celestron Firstscope 76
http://obiavidnes.com/obiava/39365/teleskop-celestron-firstscope-76
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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/39362/interioren-dizayn-3dkoev-design-arhitekturno-proektirane-grafichen-dizayn

ШПЕРПЛАТ - ХИДРОФОБЕН / ВОДОУСТОЙЧИВ
Най-големия Вносител в България на ХИДРОФОБЕН Шперплат и ОСБ-3 ПЛОСКОСТИ предлага НАЙ-НИСКИ ЦЕНИ !!!
Планет Строй 2008 ООД предлага:
ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ, 1-во качество-топола, черен и кафяв филм, фенолово WBP лепило:
20х1220х2440мм;
21х1220х2440мм.
• Вилици, поцинковани
• Шпилки за вертикален кофраж с 2 бр.гайки, поцинковани
• ОСБ–3 ПЛОСКОСТИ /влагоустойчиви/ внос от САЩ с размери:
8.7x1220x2440мм;
9.5x1220x2440мм;
11x1220x2440мм;
15х1220х2440мм ;
18x1220x2440мм.
ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА !!!
Складови бази във Варна и София
0884266912, 02/9310348
www.shperplat.com
www.vodoustoichivshperplat.com
www.osbbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/39361/shperplat---hidrofoben--vodoustoychiv

Телескоп Celestron PowerSeeker 70AZ
Телескоп Celestron PowerSeeker 70AZ
http://obiavidnes.com/obiava/39358/teleskop-celestron-powerseeker-70az

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 ,
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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/39357/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/39356/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 ,
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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/39355/detektivska-agenciya-hameleon

Телескоп Celestron AstroMaster 70EQ
Телескоп Celestron AstroMaster 70EQ
http://obiavidnes.com/obiava/39351/teleskop-celestron-astromaster-70eq

Телескоп Celestron AstroMaster 90AZ
Телескоп Celestron AstroMaster 90AZ
http://obiavidnes.com/obiava/39346/teleskop-celestron-astromaster-90az

Телескоп Celestron AstroMaster 130EQ
Телескоп Celestron AstroMaster 130EQ
http://obiavidnes.com/obiava/39341/teleskop-celestron-astromaster-130eq

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/39340/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/39339/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/39334/detektivska-agenciya-star

Бгмапс !!
Разгледайте нашия специализиран сайт за Bg Maps. Търсите информация Bgmaps? Можете да съберете информация за
БГ Мапс на нашия интернет адрес.
http://obiavidnes.com/obiava/39321/bgmaps-

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/39305/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

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/39304/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

Кетъринг в Плевен
Сватбена и Парти агенция Прециз се развива широко в областа на кетъринговото обслужване и организиране на
събития/масови мероприятия/.
Разполага с богат асортимент от кулинарни изкушения,собствена
материалнотехническа база и инвентар - маси,столове,щъркел(бар) маси,объл мокър бар,еластанови
облекла,покривки,драперии,различни видове чаши и посуда с капацитет за до 450 човека,бен-мари /система за топло
поддържане на храна/,кафемашини и всичко необходимо за един по-добър коктейл или парти.Уверете се сами,Ние ще ви
изненадаме Приятно.
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http://www.preciz-pl.com/index.php/catering.html
http://obiavidnes.com/obiava/39299/ketyring-v-pleven

Фойерверките - един незабравим миг от празника
Небесни фенери от сватбена и парти агенция Прециз с пожелания за вечна любов и вярност по случай Празника Ви и
Свети Валентин! Балонът е направен от оризова хартия, в основата си има дървен обръч и за два месеца напълно се
разгражда в околната среда. Светещата атракция разполага и със сертификат за противопожарна безопасност и
упътване за употреба. Всеки фенер ще лети около 20 минути като през това време ще се издигне на около хиляда и
петстотин метра в небето!Те са красив и елегантен начин да осветите нощното небе и да направите тържеството си
незабравимо. Традиционно се използват в китайските и тайландски празненства, а отскоро и по цял свят.При ваше
желание за нас е удоволствие до извършим пиротехничесо шоу-заря , за вашето тържество,сватба,парти,откриване на
нов обект и всичко това извършено от квалифицирани специалисти на лицензирана фирма за вашето добро настроение.
www.preciz-pl.com 0878202616, 0888558106
Работим на територията на цялата страна.
http://obiavidnes.com/obiava/39298/foyerverkite---edin-nezabravim-mig-ot-praznika

Сватбена украса и заря от сватбена агенция Прециз
Да празнуваме заедно,ние знаем и ще ви помогнем! Всичко за вашето тържество,сватба,парти,
детско,клоун,кетъринг,украси,цветя,балони,откриване на нови обекти,фойерверки,заря,народни,фото,видео,водещ и
др.Небесни фенери от сватбена и парти агенция Прециз с пожелания за вечна любов и вярност по случай Празника Ви и
Свети Валентин! Балонът е направен от оризова хартия, в основата си има дървен обръч и за два месеца напълно се
разгражда в околната среда. Светещата атракция разполага и със сертификат за противопожарна безопасност и
упътване за употреба. Всеки фенер ще лети около 20 минути като през това време ще се издигне на около хиляда и
петстотин метра в небето!Те са красив и елегантен начин да осветите нощното небе и да направите тържеството си
незабравимо. Традиционно се използват в китайските и тайландски празненства, а отскоро и по цял свят.При ваше
желание за нас е удоволствие до извършим пиротехничесо шоу-заря , за вашето тържество,сватба,парти,откриване на
нов обект и всичко това извършено от квалифицирани специалисти на лицензирана фирма за вашето добро настроение.
Работим на територията на цялата страна www.preciz-pl.com 0878202616, 0888558106
http://obiavidnes.com/obiava/39296/svatbena-ukrasa-i-zarya-ot-svatbena-agenciya-preciz

Балони с хелий на атрактивна цена.
Балони с хелий на цена 1лв. за бр.за вашето парти.И не само това , за децата и любителите на балоните само при нас ще
ви предложим арки , цветя от балони, цифри , надписи, фигури,балони с хелий, печатани балони и печат върху балони по
ваш избор,каталог с различни цветове-пастел и металик, фолиеви балони и всичко това от най-добрите световните
производители BELBAL, GEMAR, QUALLATEX.Уверете се сами ! Ние и нашият екип от професионалисти Ви предлагаме
100% гаранция професионално изпълнение за вашето добро настроение.При количества по договаряне,доставката е
безплатна.
http://obiavidnes.com/obiava/39294/baloni-s-heliy-na-atraktivna-cena

Агенция Грижовност
Агенция Грижовност предлага професионални услуги за гледане на деца от високо квалифицирани специалисти. Нашите
детегледачи помагат не само с отмяната на родителите в трудни и напрегнати моменти от тяхното ежедневие, но
помагат с практически съвети, касаещи отглеждането, възпитанието и обучението на децата.
http://obiavidnes.com/obiava/39288/agenciya-grijovnost

Хотел Стримон, Кресна
Семеен хотел Стримон ще откриете в град Кресна. Особено известен е с екстремните приключения, които се
организират за посетителите. В този вид дейности се включват рафтинг, каньонинг, каякинг, конни преходи, пейнтбол,
планинско колоездене и много други, подходящи и за тийм билдинг.
http://obiavidnes.com/obiava/39286/hotel-strimon-kresna

Хотел Лазур, Бургас
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Къща за гости Лазур се намира в тихия и спокоен квартал Лазур в град Бургас, в непосредствена близост до плажната
ивица. Разполага с 4 стаи с отделни легла, 4 стаи със спални, 2 студиа – всички те са стилно обзаведени. За клиентите си
предлагаме екстри като безплатен безжичен интернет (WiFi), денонощна рецепция, химическо чистене, коли под наем,
събуждане по телефона и много други. В сайта ни ще откриете снимков материал на предлаганите от нас стаи.
http://obiavidnes.com/obiava/39285/hotel-lazur-burgas

WWW.SHPERPLAT.EU - Хидрофобен Шперплат / Водоустойчив
МИП ГРУП ООД е директен вносител на Хидрофобен / водоустойчив шперплат .
Предлагаме:
1. Кафяв филм1220 X 2440 X 21 MM - първо качество водоустойчив шперплат.
2. Черен филм 1220 X 2440 X 21 MM – първо и второ качество.
3. Черен филм 1220 X 2440 X 20 MM – ниско качество.
4. MEGAPLEX – най-новият продукт на българския пазар. Кафяв хидрофобен шперплат , размери 1220 X 2440 X 21 MM ,
WBP фенол лепило , TOP клас за пазара. Пробвайте за да се уверите сами. Двустранно брандирано лого MEGAPLEX ,
WBP GLUE , A CLASS.
Само НОВ ! Само ПРОДАВА!
База град София , град Варна.
Организира транспорт до клиента на най-добри цени.
МИП ГРУП ООД
0896 699 099
0899 700 000
www.MIPGROUP.eu
www.SHPERPLAT.bg
www.MEGAPLEX.bg
http://obiavidnes.com/obiava/39278/wwwshperplateu---hidrofoben-shperplat--vodoustoychiv

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,
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http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/39276/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/39275/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,
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http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/39274/detektivska-agenciya-hameleon

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 И АКЦИИ .
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА .
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР .
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА .
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ И ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ .
НОВЕ КОНСУЛТ - V.T.
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/39268/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 И АКЦИИ .
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА .
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР .
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА .
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ И ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ .
НОВЕ КОНСУЛТ - V.T.
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/39267/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 .
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ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ И АКЦИИ .
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА .
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР .
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА .
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ И ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ .
НОВЕ КОНСУЛТ - V.T.
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/39266/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-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/39264/interioren-dizayn-3dkoev-design-arhitekturno-proektirane-grafichen-dizayn

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/39258/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv--rumen-radev

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/39257/agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv
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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/39256/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

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

Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/39244/masajna-masajirashta-sedalka
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Кенгуру Кийпър органайзер за дамска чанта
Подредете чантата си за секунди с Кenguru Кiipur:
Как ще ви помогне Кенгуру Кийпър?
събира над 70 предмета
модерен и стилен дизайн
получавате два различни размера, които можете да ползвате отделно или един в друг
подходящ за всеки тип чанта
за повече място в средата може да го обърнете с джобовете навън
смяната на чантите става за секунди
идеален подарък за всяка жена
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/39243/kenguru-kiypyr-organayzer-za-damska-chanta

Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/39242/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

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
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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.
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/39241/celutron

Парочистачка Стийм моп X5
Той е по-лек, по-удобен, по-стилен!
5 уреда в 1 за безупречна хигиена в дома ви,
без разяждащи химикали, почиства и дезинфекцира само със силата на парата!
1 почиства и дезинфекцира само със силата на парат
2 по-лек, по-компактен, по-удобен
3 превръща се в мини пароструйка
4 с приставки за парно гладене и почистване на стъкла и прозорци
5 почиства различни подови настилки и килими
6 за безупречна хигиена в дома ви, без използване на препарати и химикали
0877540309
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Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/39240/parochistachka-stiym-mop-x5

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/39228/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
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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/39227/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

Направи-си-сам : ремонт на покрива
Търсите ремонтиране на покрив - полезни съвети? Имате възможността да откриете сведения за ремонт на покриви.
Съвети за пробит покрив ще откриете тук.
http://obiavidnes.com/obiava/39218/napravi-si-sam--remont-na-pokriva

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
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алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 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
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
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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
-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 фирми-
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пазари,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
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-
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