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Суроватъчен протеин, аминокиселини на килограм като фитнес добавки изгодно предлага.
Суроватъчен протеин /казеинов протеин/, млечен изолат с белтъчно съдържание 90 %, жълт прах кристал без
консерванти овкусители и подсладители, цена 20 лв./кг.
Бетаин хидрохлорид /аминокиселина/ - 40 лв./кг.
Цистеин хидрохлорид /аминокиселина/ - 80 лв./кг.
Серин, Изосерин /аминокиселина/ - 40 лв./кг.
Глюкоза, Сорбитол: 25 кг. - 50 лв.
Доставка куриер, за контакт 0877089460.
http://obiavidnes.com/obiava/40126/surovatychen-protein-aminokiselini-na-kilogram-kato-fitnes-dobavki-izgodno-predl

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/40466/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

От СОБСТВЕНИК тристаен Младост1 Варна 80 кв. до Пикадили
Без посредник и комисионна, Младост 1, тристаен, 80 кв.м., зад Пикадили и Бриколаж, среден, етаж 2. от 7, непреходен,
асансьор, просторен слънчев хол с отделна кухня с обща тераса на югозапад, две отлични самостоятелни спални едната с тераса на изток. Жилището разполага с голям килер, баня и тоалетна отделно, със сменена ВиК инсталация,
изба, подовите настилки са теракот и мокет. Жилището е свободно и без тежести в 7-етажна панелна сграда,
построена през 1986 г. Стълбище с ПВЦ дограма на всички етажи, входът се заключва.
Отлична инфраструктура, пазар и големи търговски вериги, Спортният комплекс 'Младост', училище и детска градина,
детски площадки и достатъчно места за паркиране. 43 200 Евро
GSM: 0885 891472
Снимки на http://www.mladost1.24.mu
http://obiavidnes.com/obiava/40460/ot-sobstvenik-tristaen-mladost1-varna-80-kv-do-pikadili

Варна център двустаен обзаведен лукс до МУ , ВИНС 260 Евро
Двустаен нов изцяло обзаведен дългосрочно, Червен площад, Генералите, ул. Цимерман,в близост до морска градина,
ВИНС, Мед.университет. Дневен тракт с нова вградена кухня, спалня , баня, нова кухн. техника, ПВЦ, нови климатици,
паркет, за двойка или две първокурснички от МУ.
260 Евро с депозит.
Снимки на: www.naem12.de.nr
0885 / 89 14 72
след обяд, вечер
http://obiavidnes.com/obiava/40459/varna-centyr-dvustaen-obzaveden-luks-do-mu--vins-260-evro

Циклене лакиране на паркет и дюшеме.
Циклене,лакиране на паркет и дюшеме,поставя-доставя,масивен паркет и ламинат.(качество от 10 години в бранша)
http://obiavidnes.com/obiava/40454/ciklene-lakirane-na-parket-i-dyusheme
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Циклене лакиране на паркет и дюшеме.
Цикли,лакира поставя паркет и дюшеме.(качество от 10 години в бранша)
http://obiavidnes.com/obiava/40453/ciklene-lakirane-na-parket-i-dyusheme

Интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN 3D архитектурно проектиране и Графичен дизайн.
Интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN 3D архитектурно проектиране и 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/40451/interioren-dizayn-3dkoev-design-3d-arhitekturno-proektirane-i-grafichen-dizayn

Разработвам дипломни и курсови работи, реферати
Разработвам курсови И дипломни работи, реферати, презентации, есета, доклади в широка област от предмети.
Индивидуална работа по всяка тема. Преводи от и на испански език.
Гарантирам бърза, коректна и качествена работа!
http://obiavidnes.com/obiava/40450/razrabotvam-diplomni-i-kursovi-raboti-referati

Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/40444/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

Парочистачка Стийм моп X5
Парочистачка Стийм моп X5
Той е по-лек, по-удобен, по-стилен!
5 уреда в 1 за безупречна хигиена в дома ви,
без разяждащи химикали, почиства и дезинфекцира само със силата на парата!
1 почиства и дезинфекцира само със силата на парат
2 по-лек, по-компактен, по-удобен
3 превръща се в мини пароструйка
4 с приставки за парно гладене и почистване на стъкла и прозорци
5 почиства различни подови настилки и килими
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6 за безупречна хигиена в дома ви, без използване на препарати и химикали
0877540309
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/40443/parochistachka-stiym-mop-x5

детоксикатори, Квантов анализатор, Масажна седалка, Целутрон
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!
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/40442/detoksikatori-kvantov-analizator-masajna-sedalka-celutron

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!
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тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/40435/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/40434/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.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
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- събиране на данни
- намиране на лица
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
http://obiavidnes.com/obiava/40431/detektivska-agenciya-star

Интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN архитектурно проектиране
Интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN 3D архитектурно проектиране и 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/40414/interioren-dizayn-3dkoev-design-arhitekturno-proektirane

НОВ ВЕК - експресни професионални преводи
Преводаческа Агенция НОВ ВЕК - Вашият партньор за осъществяване на експресни и надеждни професионални устни и
писмени преводачески услуги, легализация и съдействие при попълване на български и чуждестранни официални
документи. Можете да разчитате на нас при взимане на най-подходящите решения по отношение на Вашите
индивидуални езикови потребности.
гр.София, бул. Васил Левски 1Б,
тел: 02 49 00 756, 0895 60 71 50
Имейл: sofia2@nov-vek.org
Уебсайт: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/40408/nov-vek---ekspresni-profesionalni-prevodi

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/40407/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

Кашони цени
Корект е фирма която освен с хамалски услуги се занимава и с производство на кашони. При нас ще намерите кашони
които ще ви помогнат при вашето преместване. За повече информация: 0700 1 44 85
http://obiavidnes.com/obiava/40406/kashoni-ceni

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.
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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/40401/wwwshperplateu---hidrofoben-shperplat--vodoustoychiv

Коли за скрап на място
Изкупува стари,изгнили,ударени коли за скрап/бракуване/,издава документи веднага за КАТ и данъчно,плаща на
място,собствен транспорт ,само за района на София
и околностите,тел. 02/9465436 , 02/4410524 и
0887901663,0898980369,0876029495
http://obiavidnes.com/obiava/40398/koli-za-skrap-na-myasto

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/40397/detektivska-agenciya-avalon--chasten-detektiv--dostypni-ceni

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АНАГРАМА - 24 ЧАСА ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ
Това , което другите не могат , ние го правим !!!
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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/40396/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ХАМЕЛЕОН - 0887605798,0878747345
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/40395/detektivska-agenciya-hameleon---08876057980878747345

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.
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2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/40394/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/40393/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/40392/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

Цялостен ремонт на бани с отстъпка от 50%
Цялостен ремонт на бани с отстъпка от 50%
Намаление от 50% http://www.topkupon.com/deal/33
Къртене, чистене и извозване, което включва демонтаж на старо оборудване без бойлер и радиатори ако има такива.
При желание от страна на клиента
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се извършват и допълнителните услуги свързан с бойлер или радиатори срещу допълнително уговаряне на цена.
Изграждане на ВиК част подмяна до 15 точки, като това не включва щрангове/вертикални и хоризонтални/,
както и подмяна на водомери.
Изграждане на частична ел. инсталация за осветление на окачен таван.
Частично изравняване на стени и подове
Лепене на подови и стенни плочки
Нанасяне на течна хидроизолация и грунд
Лепене на подови и стенни плочки.
Поставяне на фризови плочки.
Монтаж на обрудване и аксесоари
Доставка на необходими материали,санитарен фаянс,теракот/в основни цветове/,санитарно оборудване,
аксесоари и други необходими.
Фугиране и силикониране.
Окачен тавани с осветление –с луна на всеки квадратен метър с инсталацията или таван с шпакловка и латекс.
Доставка на необходимите строителни материали /теракол, пясък, цимент, грунд, хидроизолация, гипсокартон,
профили, мазилка, латекс, фугиращи смеси, силикони, монтажни комплекти/ санитарен фаянс, теракот (в основни
цветове),
санитарно оборудване, аксесоари и други необходими.
гр.София
кв.Лозенец
Официален сайт - http://darinell.com/
Официален блог - http://darinell.wordpress.com
e-mail: darinell@abv.bg
skype – darinell10
02/868 4244
0896 492 656
http://obiavidnes.com/obiava/40389/cyalosten-remont-na-bani-s-otstypka-ot-50

INTEL D2500HN
INTEL D2500HN, NM10, двуядрен Intel® Atom™ D2500 1.86GHz, DDR3, SB2+2, Lan1000, mini-ITX, BULK
http://obiavidnes.com/obiava/40385/intel-d2500hn

INTEL D2700DC
INTEL D2700DC, NM10, двуядрен Intel® Atom™ D2700 2.13GHz, HDMI & DVI, DDR3, SB5.1, PCI-E mini, Lan1000, mini-ITX,
BULK
http://obiavidnes.com/obiava/40384/intel-d2700dc

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,
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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/40379/chastna-detektivska-agenciya-foks-razsledvane

AMD 7750
AMD 7750, 1GB, Asus HD7750-1GD5-V2, PCI-E 3.0, DDR5, 128bit, HDMI, DVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/40378/amd-7750

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/40376/detektivska-agenciya-star

Рампи за инвалиди на изгодни цени | vvcompany.com
Рехабилитация? Всичко необходимо за вашата рехабилитация на едно място. Цени и качество без конкуренция. Средства
за рехабилитация от vvcompany.com
http://obiavidnes.com/obiava/40374/rampi-za-invalidi-na-izgodni-ceni--vvcompanycom

Franchising giochi scommesse
Търсите Franchising giochi console? Предлагаме ви да съберете информация за Franchising giochi 2011. Franchising parco
giochi ще намерите тук.
http://obiavidnes.com/obiava/40371/franchising-giochi-scommesse

СЕКС
Изпълнете живота си със секс! Чатете, флиртувайте, запознавайте се с нови хора и се забавлявайте! Намерете нови
приятели за секс!
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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/40367/izpylnete-jivota-si-sys-seks-chatete-flirtuvayte-zapoznavayte-se-s-novi-hora-i

Поръчки от Ebay.co.uk
Доставка от Англия - сигурен и надежден партньор! Възможност за поръчка на детски дрехи и всякакви стоки от
популярните английски сайтове. Поръчка от SportsDirect без комисионна! Възможност за закупуване на авточасти.
http://obiavidnes.com/obiava/40363/porychki-ot-ebaycouk

Детективска Агенция Инкогнито -Детективски услуги
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/40360/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi

Детективска Агенция Инкогнито -Детективски услуги
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

Страница 11/59

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

12.08.2012

-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/40359/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi

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
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E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/40358/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

Заключване на асансьор
Фирма Общ дом предлага на своите клиенти услугата професионален домоуправител. Ако наемете нас за ваш
професионаелен домоуправител ние ще поемем пълната грижа за вашия вход. Също така и ще се погрижим ако имате
некоректни съседи. Телефон за контакти: 0887 004 680
http://obiavidnes.com/obiava/40357/zaklyuchvane-na-asansyor

Online Financial Trading, Forex Trading, Binary Options Trading, Brokers Reviews, Services !!!
Etrade24.tripod.com - Online Financial trading, Forex trading, Binary Options trading, Brokers reviews, Tradings Platforms, CFD,
Metals, Oil, Currency Pairs, FX Options, Derivatives. Top Brokers - vaFX, InstaForex, BancDeBinary, DragonOptions, FBS,
ZuluTrade, Plus500, WinOptions, 24options, BetOnMarkets, AnyOption, Trader24, GToptions, OptioNet, OptionFair, EZTrader,
ForexCT, EToro, VipBinary,others....
Etrade24.tripod.com
http://obiavidnes.com/obiava/40356/online-financial-trading-forex-trading-binary-options-trading-brokers-reviews

топлоизолация
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Ние сме фирма която се занимава с ремонт на покриви вече 25 години. Разполагаме с богат опит в сферата ремонт на
покриви и имаме високо кфалифицирани майстори. За повече информация: 0899 86 2090
http://obiavidnes.com/obiava/40353/toploizolaciya

Изкупуваме земеделски земи
Изкупуваме земеделски земи
Фирма „ДЕЛОВИ ГРУП” ООД се занимава с изкупуването на земеделски земи главно в област Пловдив, община Марица
(Войводиново, Войсил, Рогош, Радиново, Строево, Труд, Царацово).
За желаещите да се разпоредят със собствените си земеделски земи работим така:
1. Следва да проведете лична среща в офиса на фирма ДЕЛОВИ ГРУП ООД за предварителен разговор с нашите
консултанти. В този предварителен разговор се уточнява:
а/ собствеността върху земята;
б/ условията на продажбата;
в/ особеностите при подписването на нотариален акт за покупко – продажба на земята.
Задължително, за да не губим времето сиq следва да носите копие от документите си за собственост – каквито ги
имате.
2. Ако днес решите да продавате – утре получавате парите.
Очакваме Вашето обаждане!
Адрес за контакти: „ДЕЛОВИ ГРУП” ООД
град Пловдив, ул. „Драва” № 5
Работно време на офиса: от 14.00 часа до 18.00 часа
Телефони: 032/96 33 11; 0898 82 97 24
E-mail: mikaram@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/40350/izkupuvame-zemedelski-zemi

Агенция „Нов Век“ - превод и легализация на юридически документи
Преводаческа агенция НОВ ВЕК осъществява ЕКСПРЕСНИ и БЪРЗИ преводачески услуги на юридически, медицински,
икономически и технически текстове. Работим с високо квалифицирани преводачи от и на 30 езика. ЛЕГАЛИЗАЦИЯ и
заверка с Апостил (Apostille) на лични и официални фирмени документи във всички държавни ведомства и чуждестранни
консулства в Република България. От Перфектно качество на достъпни цени.
гр.София, бул. Васил Левски 1Б,
тел: 02 49 00 756, 0895 60 71 50
Имейл: sofia2@nov-vek.org
Уебсайт: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/40346/agenciya-nov-vek---prevod-i-legalizaciya-na-yuridicheski-dokumenti

Агенция „Нов Век“ - превод и легализация на юридически документи
Преводаческа агенция НОВ ВЕК осъществява ЕКСПРЕСНИ и БЪРЗИ преводачески услуги на юридически, медицински,
икономически и технически текстове. Работим с високо квалифицирани преводачи от и на 30 езика. ЛЕГАЛИЗАЦИЯ и
заверка с Апостил (Apostille) на лични и официални фирмени документи във всички държавни ведомства и чуждестранни
консулства в Република България. От Перфектно качество на достъпни цени.
гр.София, бул. Васил Левски 1Б,
тел: 02 49 00 756, 0895 60 71 50
Имейл: sofia2@nov-vek.org
Уебсайт: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/40345/agenciya-nov-vek---prevod-i-legalizaciya-na-yuridicheski-dokumenti

3-стаен апартамент, 90м2, тухла, обзаведен, Кършияка, 43 400 Евро
3-стаен апартамент със застроена площ без общи части 78м2, в 13-годишна кооперация в Кършияка до старата
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Пощата, на 5-ти етаж без асансьор. Апартаментът е напълно завършен и обзаведен, няма скосения. Представлява: хол с
кухненски бокс, 2 спални без преход, баня, отделно WC и панорамна тераса, на която се илиза от всички помещения.
Кооперацията е много добре поддържана с изглед към озеленени площи. Към жилището има прилежащо избено
помещение - 5 м2. Цена: 43 400 Евро. Офертата е за клиенти на агенцията. За контакти: 0878 867 009, 032 96 00 65 Ваня.
http://obiavidnes.com/obiava/40344/3-staen-apartament-90m2-tuhla-obzaveden-kyrshiyaka-43-400-evro

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/40343/wwwshperplateu---hidrofoben-shperplat--vodoustoychiv

Детективска Агенция - 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!
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http://obiavidnes.com/obiava/40342/detektivska-agenciya---foks--chastni-detektivi--0888400413-0897024504

Детективска Агенция Бургас- Фокс- Частни Детективи -0888400413, 0897024504
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвременната
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/40341/detektivska-agenciya-burgas--foks--chastni-detektivi--0888400413-0897024504

интериорни врати от 200 лева
Дълготрайни интериорни врати с дизайн по каталог или по избор на клиента. Нашите интериорни врати се отличават с
голяма трайност и се ползват с години.
http://obiavidnes.com/obiava/40338/interiorni-vrati-ot-200-leva

Прахосмукачки Рейнбоу – революционна система за домашно почистване
Революционната почистваща система на прахосмукачките Rainbow е базирана на вода. Чрез нея ще можете да
отстраните всякаква мръстория в дома си. Фирма Рейнбоу България е официален дистрибутор на прахосмукачките. Те
са с накрайници за всякакви повърхности, както и четки за тапицерии, под и прах. В сайта на фирмата ще получите
повече данни за прахосмукачките Rainbow.
http://obiavidnes.com/obiava/40337/prahosmukachki-reynbou--revolyucionna-sistema-za-domashno-pochistvane

Козметични продукти за здраве и красота
Предлагаме различни видове козметични продукти на изключително достъпни цени - душ гелове, шампоани, сапуни,
кремове за лице и ръце, хидрогелове, тоалетно мляко за лице и тяло, лосиони за лице, мокри кърпи, хранителни добавки и
др. В онлайн магазина ни може да откриете и продукти от българска роза, които ефективно подпомагат грижата за
тялото - съдържанието на розова вода благоприятства за овлажняването и омекотяването на кожата на тялото, има
противовъзпалителен, антисептичен и хидратиращ ефект. Съдържанието на натуралната розова вода в шампоаните
помага за възстановяването на изтощените коси и им предава естествен блясък и мекота. За повишаване имунитета на
организма може да откриете различни хранителни добавки, които могат да се използват за подобрение при скованост и
болки в ставите, при високо кръвно налягане, при нарушено храносмилане и др. За повече информация за нашите
козметични продукти за здраве и красота посетете - http://edinden.com/Zdrave-i-krasota
http://obiavidnes.com/obiava/40336/kozmetichni-produkti-za-zdrave-i-krasota

Козметични продукти за здраве и красота
Страница 16/59

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

12.08.2012

Предлагаме различни видове козметични продукти на изключително достъпни цени - душ гелове, шампоани, сапуни,
кремове за лице и ръце, хидрогелове, тоалетно мляко за лице и тяло, лосиони за лице, мокри кърпи, хранителни добавки и
др. В онлайн магазина ни може да откриете и продукти от българска роза, които ефективно подпомагат грижата за
тялото - съдържанието на розова вода благоприятства за овлажняването и омекотяването на кожата на тялото, има
противовъзпалителен, антисептичен и хидратиращ ефект. Съдържанието на натуралната розова вода в шампоаните
помага за възстановяването на изтощените коси и им предава естествен блясък и мекота. За повишаване имунитета на
организма може да откриете различни хранителни добавки, които могат да се използват за подобрение при скованост и
болки в ставите, при високо кръвно налягане, при нарушено храносмилане и др. За повече информация за нашите
козметични продукти за здраве и красота посетете - http://edinden.com/Zdrave-i-krasota
http://obiavidnes.com/obiava/40335/kozmetichni-produkti-za-zdrave-i-krasota

немски гуми
През лятото човек лесно може да намери зимни гуми на промоция. Заповядайте в нашия шоу рум за да разгледате
нашите зимни гуми на промоция. При нас ще намерите богато разнообразие от зимни гуми. Телефон за връзка: 0899
177373
http://obiavidnes.com/obiava/40331/nemski-gumi

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/40329/chastna-detektivska-agenciya-ayaks-rs-razpolaga-s-tochnata-tehnika-tochniyat-ekip-i-

Шперплат - хидрофобен / водоустойчив - ДОКАЗАНО НИСКИ ЦЕНИ !
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;
11x1220x2440мм;
15х1220х2440мм ;
18x1220x2440мм.
ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА !!!
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Складови бази във Варна и София
0884266912, 02/9310348
www.shperplat.com
www.vodoustoichivshperplat.com
www.osbbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/40328/shperplat---hidrofoben--vodoustoychiv---dokazano-niski-ceni-

Franchising.
Търсите Open a Camomilla Italia Franchise? Можете да откриете сведения за Franchising. Franchising city ще намерите
тук.
http://obiavidnes.com/obiava/40320/franchising

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/40318/detektivska-agenciya-star

Logitech G105 Gaming
Logitech G105 Gaming, подсветка в синьо, 6 програмируеми бутона
http://obiavidnes.com/obiava/40317/logitech-g105-gaming

Subs !
Имате нужда от Subs unacs? Имате възможността да откриете информация за Bg subs. Субтитри ще намерите тук.
http://obiavidnes.com/obiava/40309/subs--

Качествени интериорни врати
Борман - входни и интериорни врати с добри цени на склад в София. Добри врати на ниски цени - www.Borman.Biz
http://obiavidnes.com/obiava/40307/kachestveni-interiorni-vrati
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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/40299/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost

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
>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/40293/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---plovdiv--burgas--pazardjik
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Sex FaceBook
Най-удобният секс-портал за възрастни! Партньори за всички и за всичко само на един клик разстояниe!
http://obiavidnes.com/obiava/40292/sex-facebook

Escort service - компаньонки от EscortBG.net
Компаньонки и секси запознанства от EscortBG.net.High class escort service предлага елитни компаньонки и запознанства в
София и България чрез Escort BG.
http://obiavidnes.com/obiava/40289/escort-service---kompanyonki-ot-escortbgnet

Escort service - компаньонки от BGEscort.net
Escort service - компаньонки, запознанства, еротика и секс от BG Escort. Мъже, жени, двойки и травестити търсещи
забавления. Елитни компаньонки в София и цяла България, сексуални услуги, еротичен масаж, bdsm, swing от
BGEscort.net.
http://obiavidnes.com/obiava/40288/escort-service---kompanyonki-ot-bgescortnet

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/40286/chastna-detektivska-agenciya-ayaks-rs-razpolaga-s-tochnata-tehnika-tochniyat-ekip-i-

КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Учебен център "Ай енд Ай" предлага курсове по английски език за всички нива от Европейската Езикова Рамка.
"Ай енд Ай" е Доставчик на обучение по ОП "Развитие на човешките ресурси" - схема "Аз мога повече".
Записване за предстоящите курсове през август и септември.
Тук ще намерите актуален график за Есенен триместър 2012 г.
http://www.inibg.com/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=75
За повече информация:
e-mail: office@inibg.com
тел: 02/ 944 51 22; 02/ 843 98 26
http://obiavidnes.com/obiava/40281/kursove-po-angliyski-ezik

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.
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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/40280/wwwshperplateu---hidrofoben-shperplat--vodoustoychiv

ФАЯНС,НАСТИЛКИ,ВиК,ГИПСКАРТОН,ШПАКЛОВКА,БОЯДИСВАНЕ,РЕМОНТ
БАНЯ-МАЙСТОРИ,ДОГОВОР

НА

ЦЯЛОСТНИ И ДОВЪРШИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ :
* ОБЛИЦОВКИ: фаянс, теракота, гранитогрес, мрамор, полагане на мокет, балатум и др.
* МОНТАЖИ НА: тоалетни чинии, казанчета, умивалници, батерии, душ кабини, вани, бойлери, аксесоари ,
лайсни,ревизионни отвори,вентилатори.
* БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ: шпакловки, боядисване с бял и цветен латекс, блажно боядисване, лепене на тапети,
пръскани и декоративни мазилки.
* ДРУГИ:
- Монтаж на ГИПСКАРТОН-окачени тавани,преградни стени,предстенни обшивки.Интериорни решения.
- ЗИДАРИЯ- на тераси,преди монтаж на дограма; изграждане на ново разпределение на стени и др.
- УСВОЯВАНЕ на тераси към стаи.
- ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЕРМОИЗОЛАЦИЯ на тераси, стени, тавани,жилища, мазета и влажни помещения.
- ОБРЪЩАНЕ на врати и прозорци след поставяне на нова дограма.
- ВиК -професионален ДЕМОНТАЖ и МОНТАЖ на всички видове водопроводни мрежи..
- МОНТАЖ на ДОГРАМА-BRUGMAN,WEISS PROFIL,КОМАРНИЦИ,ЩОРИ.
- Предлагаме КАЧЕСТВЕН НЕМСКИ ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ-БЕЗПЛАТЕН МОНТАЖ И ПОДЛОЖКА, ЕСТЕСТВЕН
ТРИСЛОЕН ПАРКЕТ,МАСИВЕН ПАРКЕТ.
- КЪРТЕНЕ.ИЗВОЗВАНЕ на строит.отпадъци.
- Снабдяваме с материали БЕЗ НАДЦЕНКА.
БЕЗПЛАТЕН ОГЛЕД.Дизайнерска консултация и коректност. ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КАЧЕСТВО И СРОКОВЕ.
ДМ СТРОЙ ЕООД Ви предлага БОГАТИЯ СИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ,ПЪЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ И КОРЕКТНОСТ,за
да осъществите с лекота предстоящия Ви ремонт.Екипът ни се състои от строителен инжинер,технически
ръководител и опитни майстори,доказали качествата си на различни обекти.
Фирмата извършва груб строеж на сгради от пета категория.
ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ 0889 240 656, 0877 670 055, 02/ 8287993
dmstroy.dir.bg
http://obiavidnes.com/obiava/40279/fayansnastilkivikgipskartonshpaklovkaboyadisvaneremont-na-banya-maystoridogov

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,
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Корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота,
Открива биологични родственици,
наблюдава деца и възрастни с подозрително поведение
-(алкохол,хазарт,наркотици)
Технически контрол-аудио,видео,сателитно наблюдение,
високотехнологично оборудване,
информационна киберсигурност,
съдействие при сделки с имоти-проверка.
Основната цел е:бързина,коректност,
качество и достоверност на събраната информация
и най-вече пълна Дискретност!!!
"Незабравяйте-онзи,който владее информацията ,контролира ситуацията"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;detective-fox@infojoker.bg
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/40278/chasten-detektiv-ivan-ivanov-detektivski-uslugi--reputaciya-za-nay-dobro-dokazatel

Детективска Агенция Фокс-София -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/40277/detektivska-agenciya-foks-sofiya--detektivski-uslugi

Електроремонт Божилов-търговия и ремонт на ръчни ел.инструменти
Електроремонт Божилов е българска фирма с основен предмет на дейност търговия и сервиз на ръчни ел. инструменти.

Страница 22/59

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

12.08.2012

Занимаваме се с ремонт на бормашини, перфоратори, къртачи, водни помпи, ъглошлайфи, циркуляри, различни видове
електрожени, телеподаващи апарати и други. Занимаваме се също така с пренавиване и ремонт на ел. двигатели,
изработка на нестандартно оборудване, пренавиване и баланс на ротори и други.
www.el-rotor.com
http://obiavidnes.com/obiava/40274/elektroremont-bojilov-tyrgoviya-i-remont-na-rychni-elinstrumenti

Зет и Ем Прайвит Ко. ООД
Зет енд Ем Прайвит Ко ООД извършва търговия с техника за минната, пътната и строителната промишленост.
Фирмата търгува с няколко размера багери – големи, средни и мини багери, колесни багери, багери с права стрела,
верижни носачи с гумени вериги, работни съоръжения, руднични самосвали, сонди, транспортни ленти, асфалтополагачи,
мобилни и верижни кранове и комунална техника. Отдаваме техника и оборудване под наем, както и продажба
наупотребявана техника.
www.zandm.net
http://obiavidnes.com/obiava/40270/zet-i-em-prayvit-ko-ood

Интелигентна красавица
Интелигентна красавица. На 24г. Стил и КЛАСА за уважаващи себе си господа. 1час-130лв/стандарт. На разположение
съм всяка ВЕЧЕР след 19. 00. СНИМКИТЕ са от професионална фотосесия и са ЛИЧНО мои. **0876 30 81 92**
Отговарям на телефонни обаждания, без смс и скрити номера! Не разполагам с терен. Само на повикване съм! Ако
искате ПЕРФЕКТНО МОМИЧЕ и можете да си го позволите, АЗ съм на среща! Все пак не съм от клуб и не правя нищо
по задължение, а с удоволствие. За повече време и услуги, можем да се разберем на място.
http://obiavidnes.com/obiava/40266/inteligentna-krasavica

СЕКСИ БОНБОН
Страстна и очарователна брюнетка с необуздан темперамент това- съм аз. Ако търсите по добрата комбинация от
чар, стил и представителен външен вид, значи е време да се запознаем! Аз съм едно момиче на 24, което съчетава
полезното с приятното. Не съм професионалистка и харесвам сек*са и взаимното удоволствие от него. На Ваше
разположение съм всяка вечер след точна и конкретна уговорка по телефона. Мога да ви посетя в хотел или на Ваш
адрес. Предлагам стандарти забавления и компания. Очаквам Ви ! :*
http://obiavidnes.com/obiava/40265/seksi-bonbon

Реално момиче с реални снимки
Омръзнало ли ти е от фалшиви снимки? - Моите са истински и актуални!
Искаш ли поне за час момиче, което прави всичко с желание и настроение, а не по задължение?
Ако е така, просто ми звънни- 0894634643- Тина. На този телефон отговарям само аз!
На разположение съм всяка вечер след предварителна уговорка по телефона.
Мога да дойда при теб или в хотел. Аз нямам терен!
Цената за час стандартни забавления и приятна компания е 150лв. (с включен транспорт)
Ако искаш секси, интелигентна и страстна компания за вечерта- аз съм точното момиче.
Очаквам те!
http://obiavidnes.com/obiava/40264/realno-momiche-s-realni-snimki

ВИЖ СВОЯТА СЕКСУАЛНА ФАНТАЗИЯ
Предлагам елитна компания за ценители. Аз съм Ивета. Приятно ми е! Снимките, които виждате тук, са лични и
напълно актуални. А сега малко информация за мен - на 25 години съм, 170 см, 54 кг. Атрактивна и секси млада дама,
която знае как да задоволи един мъж. На линия съм само вечер. През другото време съм ангажирана и телефона ми е
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изключен! Предлагам нормалните неща - стандартен секс, френска и компания. Не съм към клуб и държа да отбележа, че
искам да се виждам само със интелигентни мъже на ниво. Предпочитам срещи в хотел, но мога да Ви посетя и на Ваш
терен. Всяка вечер от 20:00h. до 02:00h. 150лв/час град София. 0877 477 431
http://obiavidnes.com/obiava/40263/vij-svoyata-seksualna-fantaziya

КОМПАНЬОНКИ С РЕАЛНИ СНИМКИ- Topbgescorts.com!
Това не е поредният сайт за ескорт. Това е единственият сайт, който предлага независими, елитни компаньонки. Ако
искате да се насладите на нощта и да изживеете незабравими моменти с красиви и инелигентни дами, значи сте на
правилното място - topbgescorts. com - вече и с мобилна версия! Нови момичета предлагат чат пред уеб камери само чрез
TopBgescorts. com! Ескорт модели, масажи, травестити, гей лесбийки, кросдресинг, ескорт мъже, еротични
запознанства за разкрепостени, BDSM, двойки и групов секс, фетиш, бисексуални. Да се забавляваш никога не е било
толкова лесно!
This is not just one of all the escort websites. This is THE escort website for the girls are independent and offer high class escort
service on reasonable prices. If you would like to enjoy the night and experience memorable moments with beautiful and intelligent
ladies - you are on the right place - topbgescorts. com - now with mobile version!
ELITE INDEPENDENT ESCORTS ONLY AT TopBgEscorts. com!
http://obiavidnes.com/obiava/40262/kompanyonki-s-realni-snimki--topbgescortscom

Franchising ottica low cost
Трябва ви Claro ottica in franchising? Можете да съберете сведения за Franchising ottica avanzi. Заповядайте на нашата
уеб страница за Franchising Ottica.
http://obiavidnes.com/obiava/40261/franchising-ottica-low-cost

Franchising
Имате нужда от McDonalds - Franchising city? Предлагаме ви да съберете информация за Franchising city - McDonalds.
Елате на нашия уеб адрес за Franchising McDonalds.
http://obiavidnes.com/obiava/40256/franchising

Уеб дизайн Варна
Уеб дизайн Варна изработка на сайтове
http://obiavidnes.com/obiava/40248/ueb-dizayn-varna

ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА
Уеб дизайн Варна ИЗРАБОТКА НА САЙТ и интернет реклама
http://obiavidnes.com/obiava/40246/internet-reklama

Матраци тед
Матраци тед от магазини МиМ. всички видове матраци на най добрите цени в България
http://obiavidnes.com/obiava/40245/matraci-ted

Матраци
Матраци нани матраци тед и магнифлекс от борса за матраци Брава
http://obiavidnes.com/obiava/40244/matraci

Къртене и извозване
Кърти чисти и извозва
http://obiavidnes.com/obiava/40243/kyrtene-i-izvozvane
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Реал Турбо
Реал Турбо ЕООД е лидер в продажбата и сервиза на турбокомпресори за лекотоварни и товарни автомобили – с над
2000 турбокомпресора на склад. Нови или втора употреба части на доказани марки. Диагностика с прецизни баланс
машини, анализ на лагерното тяло, оста, компресиращата перка, алуминиевите и чугунени корпуси. Евтин тунинг от
www.realturbo.net
http://obiavidnes.com/obiava/40242/real-turbo

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/40241/chastna-detektivska-agenciya-ayaks-rs-razpolaga-s-tochnata-tehnika-tochniyat-ekip-i-

Давам под наем обзаведен тристаен апартамент
Давам под наем обзаведен тристаен апартамент на ул 3-ти Март 19.
GSM 0898736386 Цена 400 лв. Подходящ е за ученици, студенти , семейство. По възможност за дългосрочно ползване.
http://obiavidnes.com/obiava/40238/davam-pod-naem-obzaveden-tristaen-apartament

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
>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
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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/40234/detektivska-agenciya-inkognito---dokazan-profesionalizym

Детективска Агенция Инкогнито - Доказан Професионализъм
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>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/40233/detektivska-agenciya-inkognito---dokazan-profesionalizym

За фирми със задължения
За фирми със задължения
За фирми със задължения предлагаме:
1. Консултации, юридическо и счетоводно съдействие на фирми със задължения;
2. Прехвърляне на дружествени дялове;
3. Прекратяване и ликвидация на дружества;
4. Регистрация и вписване на нови обстоятелства;
5. Събиране на дългове и задължения;
6. Финансово информиране;
7. Съдействие при банкови проблеми;
Гарантираме лоялност към клиентите, пълна конфиденциалност , качество и професионализъм, посветеност на клиента
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и индивидуален подход към всеки отделен случай.
Очакваме Вашето обаждане!
Адрес за контакти:
„ДЕЛОВИ ГРУП” ООД
град Пловдив,
ул. „Драва” № 5
Работно време на офиса: от 14.00 часа до 18.00 часа
Телефони: 032/96 33 11; 0898 82 97 24
E-mail: zafirmite@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/40231/za-firmi-sys-zadyljeniya

Шперплат хидрофобен / водоустойчив от Планет Строй 2008 ООД
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/40228/shperplat-hidrofoben--vodoustoychiv-ot--planet-stroy-2008-ood

Складово оборудване от Логистични системи
Логистични системи е българска компания работеща в областта на складово и архивно оборудване с над 10 годишна
история. Предлагаме:
• Стационарни стелажи за всякакви стоки и товари
• Стелажни системи за архивиране за библиотеки, музеи и галерии
• Динамични стелажни системи за големи складове
• Автоматизирани Складове, сортерни и конвейрни системи
• Специализирани шкафове и индустриални работни места
• Телескопични товароразтоварни конвейери
• Кутии и контейнери за съхранение, транспорт и автоматизиране
• Колички за транспорт и набиране на поръчки и палет боксове
http://obiavidnes.com/obiava/40226/skladovo-oborudvane-ot-logistichni-sistemi
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Продавам питбули
Продавам чистокръвни питбули.
Родени на 1.07.2012г. Много игриви
http://obiavidnes.com/obiava/40225/prodavam-pitbuli

Галерия Релакс
Galeria Relax е студио за красота, което предлага на клиентите си редица терапии. Правим кислородни терапии,
фотоподмладяване, фотоепилация, антицелулитни програми, лечебен масаж при дископатии, плексити, колянна и
раменна стави, парафин за ръце, детоксикация на тяло.Разработваме индивидуални програми за отслабване и намаляване
на обиколки и др. Осъществяваме фотоподмладяването чрез интензивна пулсова светлина IPL, чрез което се повлияват
различни козметични и дерматологични проблеми – акне, пигментации, старчески петна, разширени пори, кожни белези,
розацея, стрии и много други.
http://obiavidnes.com/obiava/40223/galeriya-relaks

Галерия Релакс
Galeria Relax е студио за красота, което предлага на клиентите си редица терапии. Правим кислородни терапии,
фотоподмладяване, фотоепилация, антицелулитни програми, лечебен масаж при дископатии, плексити, колянна и
раменна стави, парафин за ръце, детоксикация на тяло.Разработваме индивидуални програми за отслабване и намаляване
на обиколки и др. Осъществяваме фотоподмладяването чрез интензивна пулсова светлина IPL, чрез което се повлияват
различни козметични и дерматологични проблеми – акне, пигментации, старчески петна, разширени пори, кожни белези,
розацея, стрии и много други.
http://obiavidnes.com/obiava/40222/galeriya-relaks

Нов Век – експресни преводи и легализация
Агенция за преводи и легализация Нов Век е специализирана в областта на лицензираните преводи и е ориентирана както
към корпоративни, така и към частни клиенти. Работим с висококвалифицирани и опитни преводачи от и на 30 езика.
Благодарение на това ние извършваме обемни писмени преводи в кратки срокове, като това никога не рефлектира върху
качеството. Нашите услуги включват заверки и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на лични и официални фирмени документи във всички
държавни институции и чуждестранни посолства в Република България.
гр.София, бул. Васил Левски 1Б,
тел: 02 49 00 756, 0895 60 71 50
Имейл: sofia2@nov-vek.org
Уебсайт: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/40219/nov-vek--ekspresni-prevodi-i-legalizaciya

Услуга Професионален домоуправител - решение за вашите проблеми
Във връзка с новоприетия закон за управление на етажната собственост /ЗУЕС/ от 2010г., имаме удоволствието да ви
предоставим услугата професионален домоуправител. Модерно решение за проблемите на етажната собственост
Сан Инвест ЕООД предлага нова услуга - професионален домоуправител. Домоуправител активно организира
управението на Вашата собственост, като управление на етажна собственост, цялостна техническа подръжка,
почистване на общите части.
Атрактивни цени и изготвяне на индивидуална оферта за всеки жилищен вход.
Позволете ние да свършим Вашата работа !
тел: 02 936 67 40 GSM: 0884 145 629 http://www.saninvest.eu/domo.html
http://obiavidnes.com/obiava/40218/usluga-profesionalen-domoupravitel---reshenie-za-vashite-problemi

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.
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2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/40217/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv--rumen-radev

Частна Детективска Агенция Аякс Р&С разполага с точната техника, точният екип и най-вече с
необходимият опит нужен за разрешаването на Вашия случай.
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
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/40216/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/40215/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad G575GL 59336158
15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad G575GL 59336158, двуядрен AMD C-50 1GHz, HD LED Display, 2GB, 320GB, DVDRW,
802.11n, Free DOS, 2.6kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/40208/156-3962-cm-lenovo-ideapad-g575gl-59336158
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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/40192/detektivska-agenciya-avalon--chasten-detektiv--dostypni-ceni

Дом за стари хора Радка Кашева
"Дом за възрастни хора - Радка Кашева" e разположен в квартал Горна Баня в уютна и много добре обзаведена
триетажна къща, с панорамен изглед към Витоша. Домът разполага с капацитет от 15 души. Сградата е с
топлоизолация, PVC дограма и с газова система за отопление, както постоянна топла вода.Ние предлагаме отлично
отношение и грижи за настанените при нас възрастни хора, на изключително добри цени в сравнение с конкурентните
домове за стари хора.
http://radkakasheva.com
http://obiavidnes.com/obiava/40191/dom-za-stari-hora-radka-kasheva

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/40190/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/40189/detektivska-agenciya-hameleon

Franchising conto vendita videogiochi
Трябва ви Aprire un franchising videogiochi? Имате възможността да съберете информация за Franchising conto vendita
videogiochi. Посетете нашата уеб страница за Franchising videogiochi wii.
http://obiavidnes.com/obiava/40188/franchising-conto-vendita-videogiochi

ГЕО - Иванов ООД
Фирма Гео Иванов ООД предлага на клиентите си консултации и продажба на измервателни инструменти и системи.
Измервателните съоръжения са с приложение в геодезията, строителни дейности и фотограметрията. Разполагаме със
сервизна база за настройка, диагностика или ремонт на измервателните съоръжения. Предлагаме GPS системи,
дигитални нивелири, тотални станции, лазерни далекомери и много други. В сайта ни ще намерите повече информация
http://obiavidnes.com/obiava/40187/geo---ivanov-ood

Panasonic CS/CU-XE12MKE – Econavi 2011
Климатици MITSUBISHI Heavy SRK / SRC 20 HG-S са идеалното съотношение между ефективност и цена. Те разполагат
с улта ефикасни филтри за пречистване на въздуха. Освен това те са известни с тяхната тиха работа. Телефон за
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поръчка: 02/839 39 97
http://obiavidnes.com/obiava/40186/panasonic-cscu-xe12mke--econavi-2011

ЛЕПЕНЕ И СВАЛЯНЕ НА ТАПЕТИ ОТ МАЙСТОР НЕПУШАЧ, ЧАСТНО ЛИЦЕ СЪМ,
БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС И БОИ, ШПАКЛОВКИ
ДОМАШНИ ДОВЪРШИТЕЛНИ И ОСВЕЖИТЕЛНИ РЕМОНТИ ИЗВЪРШЕНИ ОТ ЧАСТНО ЛИЦЕ, НЕПУШАЧ СЪМ И
БОЯДИСВАМ С ЛАТЕКС И БОИ, БОЯДИСВАНЕ НА ВРАТИ ПРОЗОРЦИ И РАДИАТОРИ, СВАЛЯНЕ ЛЕПЕНЕ ТАПЕТИ,
ШПАКЛОВКИ И ИЗОЛАЦИИ, ОБРАБОТКА НА ДОГРАМИ СЛЕД ПОСТАВЯНЕТО ИМ, МОНТАЖ ДЕМОНТАЖ НА
КЛЮЧОВЕ КОНТАКТИ, ЛАМПИОНИ И АПЛИК ЛАМИНАТ МОКЕТИ И БАЛАТУМИ, копане НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ
КУТИИ КОНЗОЛИ ЗА КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ ДРУГИ ВЪТРЕШНИ И ДОВЪРШИТЕЛНИ РЕМОНТИ НА ОФИСИ
АПАРТАМЕНТИ И КЪЩИ АТЕЛИЕТА МАГАЗИНИ ЗАВЕДЕНИЯ 0887822741
НЕ СЪМ ФИРМА!!!!!!
ПРЕДИ ВСЕКИ РЕМОНТ АБСОЛЮТНО БЕЗПЛАТНО И ВИНАГИ СЕ ОПАКОВА С ТЪНЪК И ДЕБЕЛ НАЙЛОН,
ХАРТИЕНО ТИКСО ЗА ВСИЧКИ ДЕТАЙЛИ ПОД МЕБЕЛИ ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ С ЦЕЛ ДА СЕ РАБОТИ ЧИСТО И ДА
НЕ СЕ ЦАПА
0887822741
http://obiavidnes.com/obiava/40183/lepene-i-svalyane-na-tapeti-ot-maystor-nepushach-chastno-lice-sym-boyadisvane-s-lat

СЕКС
Това е българска социална мрежа за виртуален секс, благодарение на която хората могат да се запознават, срещат,
общуват помежду си или просто да се показват пред уеб камера!
На нашия уеб сайт всеки ще може да намери това, от което се интересува: виртуален секс, истински срещи, жени,
мъже, фетиши онлайн, виртуални групови оргии и т.н.
Нямате уеб камера или просто предпочитате да гледате? Няма проблем! Сприятелявайте се с жени или мъже и те ще
ви се разкрият в буквален и преносен смисъл!
http://obiavidnes.com/obiava/40181/tova-e-bylgarska-socialna-mreja-za-virtualen-seks-blagodarenie-na-koyato-horata-

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!
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http://obiavidnes.com/obiava/40180/detektivska-agenciya-burgas--foks--chastni-detektivi--0888400413-0897024504

Детективска Агенция Бургас- Фокс- Частни Детективи -0888400413, 0897024504
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвременната
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/40179/detektivska-agenciya-burgas--foks--chastni-detektivi--0888400413-0897024504

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 !!!
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тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/40177/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---plovdiv--burgas--pazardjik

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/40176/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza

Интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN архитектурно проектиране и Графичен дизайн.
Интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN архитектурно проектиране и 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/40173/interioren-dizayn-3dkoev-design-arhitekturno-proektirane-i-grafichen-dizayn

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
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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/40172/detektivska-agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

Курс по Руски език I и II ниво – Център Образование и Наука Стара Загора
Център Образование и Наука Стара Загора, предлага курс по Руски език, 80 уч.часа. с високо специализиран преподавател
филолог, по утвърдена руска система на обучение. Притежаваме висок стандарт на преподаване, осигурен от
квалифицирани преподаватели и съвременна учебна база: Системите, по които се работи са съобразени със
съвременните постижения на методиката по чуждо- езиково обучение. Предлагаме групово и индивидуално обучение, в
подходящо за ангажиментите ви време и изготвен за Вас график. Издава заверено легитимно удостоверение за
завършено ниво. Предлагаме качествено обучение с висока ефективност и трайни резултати. Разсрочено плащане без
оскъпяване! ОТСТЪПКИ!
Информация: Адрес: гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино
“Септември”/ тел.042/ 65 65 75 ; 0893 55 65 50 nauka_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/40169/kurs-po-ruski-ezik-i--i-ii-nivo---centyr-obrazovanie-i-nauka-stara-zagora

Курс по АНГЛИЙСКИ език – 1 до 5 ниво - Център Образование и Наука Стара Загора
Център Образование и Наука Стара Загора, предлага курс по Английски език от 1 до 5 ниво, 100 уч.часа. с високо
специализиран преподавател филолог, по утвърдена система на обучение. Предлагаме висок стандарт на преподаване,
осигурен от квалифицирани преподаватели и съвременна учебна база: Системите, по които се работи са съобразени със
съвременните постижения на методиката по чуждо езиково обучение. Обучението е групово или индивидуално, в
подходящо за вас време. Издаваме заверено легитимно удостоверение за завършено ниво. Разсрочено плащане без
оскъпяване, отстъпки за втори член от семейството, студенти, ученици.
Информация: Адрес: гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино
“Септември”/ тел.042/ 65 65 75 ; 0893 55 65 50 nauka_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/40168/kurs-po-angliyski-ezik--1-do-5-nivo----centyr-obrazovanie-i-nauka-stara-zagora

Научете Холандски, Английски, Италиански, Гръцки, Немски , Руски, Турски и много др.езици
с Център Образование и Наука Стара Загора
Център Образование и Наука Стара Загора, предлага курсове за начинаещи и напреднали - Английски език, Немски език,
Френски език, Испански език, Италиански език, Гръцки език, Чешки , Руски, Турски и др.
Курсовете са с висок стандарт на преподаване, осигурен от квалифицирани преподаватели и съвременна учебна база:
Системите, по които се работи са съобразени със съвременните постижения на методиката по чуждоезиково обучение.
Групово и индивидуално обучение, в подходящо за ангажиментите ви време и изготвен за Вас график. Всички наши
преподаватели са филолози с богат опит в преподаването на чужди езици. Издаваме заверено легитимно удостоверение
за завършено ниво. Предлагаме качествено обучение с висока ефективност и трайни резултати. Разсрочено плащане без
оскъпяване! Осведомете се и за предлаганите отстъпки! Информация: Адрес: гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3
/Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/ тел.042/ 65 65 75 ; 0893 55 65 50 nauka_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/40167/nauchete--holandski-angliyski-italianski-grycki-nemski--ruski-turski-i-mnog
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Курс по Турски език 1 и 2 ниво - Стара Загора Център Образование и Наука
ЦЕНТЪР ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА –гр. Стара Загора, предлага курсове по Турски език – 80 учебни часа: индивидуално
обучение или в група. Курсовете се провеждат по най-добрите езикови системи на водещи световни издателства.
Занятията са в удобно за Вас време и варианти. Индивидуалното обучение Ви дава възможност да напредвате в езика
специално с преподавател, който се занимава само със Вас. Издаваме заверено легитимно удостоверение за завършено
ниво. Предлагаме качествено обучение с висока ефективност и трайни резултати.Осведомете се и за предлаганите
отстъпки! За повече информация. Адрес: гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел
“Верея” до лятното кино “Септември”/, тел.042/ 65 65 75 ; 0893 55 65 50 nauka_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/40166/kurs-po-turski-ezik-1-i-2--nivo---stara-zagora--centyr-obrazovanie-i-nauka

Курс по Френски език за начинаещи и напреднали – Център Образование и Наука Стара Загора
Център Образование и Наука Стара Загора предлага курс по Френски език 1 – 3 ниво, всяко по 80 уч.часа. с високо
специализиран преподавател филолог, по утвърдена Френска система на обучение – Campus. Предлагаме висок стандарт
на преподаване, осигурен от квалифицирани преподаватели и съвременна учебна база: Системите, по които се работи са
съобразени със съвременните постижения на методиката по чуждо- езиково обучение. Обучението е групово или
индивидуално, в подходящо за вас време. Издаваме заверено легитимно удостоверение за завършено ниво. Разсрочено
плащане без оскъпяване, отстъпки за втори член от семейството, студенти, ученици.Информация: Адрес: гр. Стара
Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/ тел.042/ 65 65 75 ;
0893 55 65 50 nauka_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/40165/kurs-po-frenski-ezik-za-nachinaeshti-i-naprednali--centyr-obrazovanie-i-nauka-star

Съботно неделни групи по Английски език за начинаещи!
Център Образование и Наука ви кани да се включите в съботно/ неделните групи за начинаещи за Английски или Немски
език - двата най- актуални езика в момента!
Заповядайте в нашата школа с дългогодишни традиции в преподаването! Станете част от нашето голямо семейство!
Очакват ви много незабравими моменти в нашите групи с първокласни преподаватели. Продължителността на курса е
100 учебни часа, а обучението е по съвременни системи за чуждоезиково преподаване! В края на курса ще получите
международно признато удостоверение! Очакваме Ви!.Информация: Адрес: гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3
/Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/ ”/ тел.042/ 65 65 75 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/40164/sybotno-nedelni-grupi-po-angliyski-ezik-za-nachinaeshti

Канал Бг - ремонтираме с роботи канала отвътре!
При НАС каналът се ремонтира отвътре с технологии от бъдещето !
Целостта на тръбата се възстановява посредством специално разработен продукт на основата на епоксидна смола,
която заема формата на канала и се изпича с UV нагряване. Тъй като няма ограничение в количеството на материала,
могат да бъдат запълвани пукнатини с различна големина. Материалът се втвърдява веднага. Работата се извършва
бързо и прецизно.
Машините се управляват дистанционно от оператор в мобилен контролен център.
Опитайте и ще видите как досадният преди и скъп ремонт може да бъде дори интересен, чрез предлаганите от нас ВиК
услуги !
За повече информация:
www.kanal.bg
Тел. – 0885 601 658
Виктор Кузманов
http://obiavidnes.com/obiava/40163/kanal-bg----remontirame-s-roboti-kanala-otvytre

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 5520 "Moon Silver" N0611
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 5520 "Moon Silver" N0611, двуядрен Intel® Core™ i3 2370M 2.4GHz, HD LED Display & AMD
Radeon™ HD 7670M 1GB DDR3 (HDMI), 4GB, 500GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, Linux, 2.74kg, 2г. NBD гаранция
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http://obiavidnes.com/obiava/40162/156-3962-cm-dell-inspiron-5520-moon-silver-n0611

Курсове по Английски език- начинаещи! Групи в удобно за вас време! Отстъпки!
Новите записвания за курс по Английски език за начинаещи започнаха! Заповядайте и Вие на някое от все още свободните
места! Предлагаме Ви качествена услуга с дълготрайни резултати и на конкурентни цени! Осведомете се и за
възможните отстъпки! Нашите преподаватели са с дългогодишен опит в преподаването и ще се погрижат за вашето
качествено обучение! ул. "Васил Априлов"3 или се обадете на телефони: 042 656 575 и 0893 556 550
http://obiavidnes.com/obiava/40161/kursove-po-angliyski-ezik--nachinaeshti-grupi-v-udobno-za-vas-vreme-otstypki

Курсове по Немски език- първо или второ ниво! Стартираме, отстъпки!
Център образование Наука организира курсове по Немски език за начинаещи и напреднали! Каним Ви в групите за
начинаещи и за второ ниво! Обучение в 100 учебни часа по съвременни системи за чуждо- езиково обучение и от
преподаватели с богат опит! В края на обучението- легално заверено удостоверение. Предлагаме Ви възможност за
разсрочено плащане без допълнително оскъпяване. Обучението се провежда в малки групи в удобно за Вас време! За
повече информация заповядайте в нашия офис на адрес: Стара Загора, ул. "Васил Априлов"3 или се обадете на телефони:
042 656 575 и 0893 556 550
http://obiavidnes.com/obiava/40160/kursove-po-nemski-ezik--pyrvo-ili-vtoro-nivo-startirame-otstypki

Езикови курсове в център образование и наука- Стара Загора! Големи летни намаления!
Искате да научите език, да подобрите вашите знания- Център Образование и Наука ви кани да се присъедините към
групите на езиковите ни курсове: Английски, Немски, Френски, Испански, Руски, Турски, Италиански и мн други курсове.
Включете се в група за подходящо за вас ниво или учете индивидуално в удобно за вас време. Стартира и курс по
Норвежки език. Само сега вземете нашата голяма лятна отстъпка. Това което ви предлагаме е качествено обучение в
малки групи от квалифицирани преподаватели, възможност за разсрочено плащане без оскъпяване, удостоверение след
приключване на обучението! За повече информация заповядайте в нашия офис на адрес: Стара Загора, ул. "Васил
Априлов"3 или се обадете на телефони: 042 656 575 и 0893 556 550
http://obiavidnes.com/obiava/40159/ezikovi-kursove-v-centyr-obrazovanie-i-nauka--stara-zagora-golemi-letni-namalen

17.3" (43.94 cm) DELL Inspiron 5720 N0613 "Moon Silver"
17.3" (43.94 cm) DELL Inspiron 5720 N0613 "Moon Silver", двуядрен Intel® Core™ i5 3210M 2.5/3.1GHz, HD+ LED Display &
GeForce GT 630M 1GB (HDMI), 6GB, 1TB, 802.11n, bluetooth, USB3.0, Linux, 3.24kg, 3г. NBD гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/40158/173-4394-cm-dell-inspiron-5720-n0613-moon-silver

Фриматор -ултразвуков пилинг
Този апарат е специално разработен за почистване на петна и заглаждане на бръчки чрез високо-честотни вибрации,
които правят кожата по-мека и отстраняват повърхностния слой, себум и замърсявания.
Фриматорът отстранява акне и белези от шарка, намалява меланина и тъмните петна, и като резултат прави кожата
на лицето блестяща и свежа.
Проникващият ефект на ултразвука масажира и почиства кожата в дълбочина. Фимраторът почиства порите,
премахва ефективно петна,
бръчки, пъпки и роговия слой, така че кожата ви изглежда бяла, чиста и еластична.
Фриматорът е най-популярния козметичен инструмент.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
http://obiavidnes.com/obiava/40157/frimator--ultrazvukov-piling

Пейнт Зум
Боядисвайте лесно, бързо и качествено с оригиналния Пейнт Зум, който ние Ви предлагаме.
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Пистолетът е направен от висококачествени, здрави и леки материали и мощен мотор от 650 вата.
Спестете си време и пари с тази нова технология, гарантираща Ви изразходване на по-малко боя и
равномерно боядисване на всички видове повърхности.
”БГ магазин” предлага на своите клиенти най-добрата и атрактивна цена на този уред,
заповядайте при нас!
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/40156/peynt-zum

Парочистачка Стийм моп X5
Той е по-лек, по-удобен, по-стилен!
5 уреда в 1 за безупречна хигиена в дома ви,
без разяждащи химикали, почиства и дезинфекцира само със силата на парата!
1 почиства и дезинфекцира само със силата на парат
2 по-лек, по-компактен, по-удобен
3 превръща се в мини пароструйка
4 с приставки за парно гладене и почистване на стъкла и прозорци
5 почиства различни подови настилки и килими
6 за безупречна хигиена в дома ви, без използване на препарати и химикали
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/40155/parochistachka-stiym-mop-x5

17.3" (43.94 cm) DELL Inspiron 5720 N0615 "Moon Silver"
17.3" (43.94 cm) DELL Inspiron 5720 N0615 "Moon Silver", четириядрен Intel™ Core i7 3612QM 2.1/3.1GHz, HD+ LED
Display & GeForce GT 630M 1GB (HDMI), 6GB, 1TB, 802.11n, bluetooth, USB3.0, Linux, 3.24kg, 3г. NBD гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/40154/173-4394-cm-dell-inspiron-5720-n0615-moon-silver

15.6" (39.62 cm) Toshiba P855-108
15.6" (39.62 cm) Toshiba P855-108, четириядрен Intel® Core™ i7 3610QM 2.3/3.3GHz, 3D FULL HD LED Display & GeForce
GT 640M 2GB (HDMI), 8GB, 1TB, BluRay RW, 802.11n, bluetooth, camera, USB3.0, Windows7 Home Premium 64bit, 2.94kg, 3г.
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/40152/156-3962-cm-toshiba-p855-108

17.3" (39.62 cm) HP Pavilion G7-1222sz (A5N37EAR) Renew Program
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17.3" (39.62 cm) HP Pavilion G7-1222sz (A5N37EAR) Renew Program, двуядрен Intel® Core™ i5 2430M 2.4GHz, HD+ Display
& AMD HD6470M 512MB, 4GB, 320GB, DVDRW, 802.11n, camera, Windows 7 Home Premium 64bit, 3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/40150/173-3962-cm-hp-pavilion-g7-1222sz-a5n37ear-renew-program

21.5" (54.61 cm) Samsung S22B300N 5ms
21.5" (54.61 cm) Samsung S22B300N 5ms, FULL HD LED, 5 000 000:1 250cd/m2, черен, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/40149/215-5461-cm-samsung-s22b300n-5ms

Franchising distributori automatici adulti
Трябва ви Franchising distributori automatici detersivi? Имате възможността да намерите информация за Distributori
automatici pizza franchising. Разгледайте нашия уеб сайт за Aprire franchising distributori automatici.
http://obiavidnes.com/obiava/40147/franchising-distributori-automatici-adulti

Анасон
Растението притежава разнобразен химичен състав – етерично масло, танини, горчиви вещества и други. Използването
й е при възпалителен процес на лигавицата на дихателните органи, суха кашлица, неприятно усещане в червата и
стомаха и други. В допълнение може да се ползва и като спиртен разтвор срещу паразити. Използва се под формата на
чаеве, масло от анасон или като комбинация с други билкови препарати и билки.
http://obiavidnes.com/obiava/40145/anason

Реклама в Интернет
Интернет реклама в търсачките.
Желаете ли засилено онлайн присъствие на фирмената Ви дейност?
Ако целите успешен бизнес- стартирайте още днес!
Свържете се с нас на E-mail : reklama.net.bg@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/40140/reklama-v-internet

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/40138/detektivska-agenciya-star

Давам под наем луксозно обзаведен етаж от къща лукс в Русе
Давам под наем луксозно обзаведен етаж от къща в центъра на Русе с климатик, TV с кабелна,хладилник,пералня и
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интернет за фирми и работници по 15 лв на легло Резервации 0887 250 662
http://obiavidnes.com/obiava/40136/davam-pod-naem-luksozno-obzaveden-etaj-ot-kyshta-luks-v-ruse

Водомери - монтаж, тестване, пломбиране,системи за дистанционно отчитане.
Фирма „Б-Корект-I” ЕООД е специализирана в комплексна услуга по смяната, тестването, монтажа и пломбирането на
водомери, както и изграждане на системи за дистанционно отчитане на водомери.
За да може да предложи бърза и качествена услуга, фирмата поддържа екипи от професионалисти, които могат да
реагират в удобен за клиента ден и час на територията на София.
Всеки екип разполага със собствен транспорт и всички необходими материали и инструменти.
Редът за заявка е следния:
1. Клиентът се обажда на телефоните на Центъра за работа с клиенти. Уточняват се параметрите на заявката –
име, адрес, желан час за посещение на място.
2. Клиентът може да направи е заявка чрез онлайн порчъка. След получаването на заявката, служител от Центъра за
работа с клиенти се свърза на посочените с електронната форма телефони за потвърждение на данните за датата и
часа за посещение.
3. В предварително уговорения ден и час идва екип, който демонтира водомерите, които са за метрологична проверка.
4. На тяхно място се поставят тръбички (заместители).
5. Водомерите се отнасят в оторизираната лаборатория на „Газ Тест” ЕООД и се оставят за проверка.
6. На следващия ден (в предварително уговорен удобен за клиента час) водомерите се връщат и се монтират обратно
на системата.
7. Ако тестовете на водомерите нe са преминали успешно, фирмата връща старите негодни водомери и предлага
доставката и монтаж на нови водомери.
8. Поставя се пломбата на „Софийска вода” АД и се попълват необходимите документи.
9. Фирмата има грижата да придвижи документите, с които се удостоверява, че тестваните водомери са годни и
пломбирани.
Партньори са метрологична лаборатория „Газ Тест” ЕООД и „Софийска Вода” АД.
www.vodomer.bg
Тел. – (02) 936 77 27
GSM - 0885 111 333
Лидия Луканова
http://obiavidnes.com/obiava/40134/vodomeri---montaj-testvane-plombiranesistemi-za-distancionno-otchitane

домоуправител за София
Имате ли некакени гости във вашия вход? Или некоректни съседи, които не искат да плащат за входа и общите части? В
този случай вие трябва да наемете професионален домоуправител. След като единодушно изберете професионален
домоуправител за вашия вход той се се оправя с всичко. За повече информация: 0899 862090
http://obiavidnes.com/obiava/40131/domoupravitel-za-sofiya

Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
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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/40129/masajna-masajirashta-sedalka

Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
МАШИНА ЗА ХРУПКАВИ КАРТОФЕНИ СПИРАЛИ SPIRAL POTATO SLICER
Машината за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer използва патентована технология
за спираловидно нарязване на зеленчуци – картофи, краставици, моркови, лук и др.,
при която максимално се запазват хранителните вещества в зеленчуците – не се получава смачкване
или раздробяване на съответният продукт.
Лазерно заточените ножове позволяват обработката на един картоф – нарязване и нанизване
на дървено шишче да става за 7 секунди, а получената атрактивна форма ще впечатли Вашите приятели,
семейство или клиенти.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/40128/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali-spiral-potato-slicer

ДЕТОКСИКАТОР !Стийм МопХ 5 !Пейнт зуум, Масажори!Виброколани!
ДЕТОКСИКАТОР Електрическа подачистачка!Стийм МопХ 5 !Пейнт зуум,
Масажори!Виброколани!Целутрон,Йонизатор ,Антирадар,
1 ДЕТОКСИКАТОРИ 176 лв
2 Магнитни наколенки др Ливайн - 39лв !
3 Парочистачка Стийм Моп X 5 Цена -159лв
4 Масажна - масажираща седалка 179.лв
5 Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване 89.90 лв
6 Риболовен сонар 150лв
7 Вибриращ колан с термо ефект за бързо отслабване и идеална фигура. 85.лв
8 Електрическа подочистачка Twister Sweeper 46лв
9 Химикалка с вградена камера -60 лв
10 PhotoBlocker Спрей За защита от камерите на КАТ 27 лв
11 Енергийна гривна power balance-19 !
12 Антицелулитен вибромасажор Manipol Body 65 лв !
14 Парктроник за автомобил 65
15 Заличител на драскотини "Fix It Pro" 10лв
16 Вибриращ колан 65лв
17 Уред за сребърна вода 79лв
18 Козметични продукти на Dr. Juchheim Cosmetics 60 -99лв
19 Нео Сокет намалява консумацията на гориво на вашия автомобил 19лв
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20 Дерма Сета за ефективно и безболезнено обезкосмяване 55лв
21 ФРИМАТОР-УЛТРАЗВУКОВ ПИЛИНГ 199лв
23 Кухненско ренде Найсер Дайсер плюс 59лв
24 Квантов Анализатор - Компютърна диагностика на здравословното състояние 700лв
25 Виброплейт Фитнес уред от ново поколение 570лв
26 ПРЕЧИСТВАТЕЛ НА ВЪЗДУХ с ЙОНИЗАТОР, ОЗОНАТОР, UV БАКТЕРИЦИДНА ЛАМПА, HEPA и E.S.P. филтър.
210лв
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/40127/detoksikator-stiym-moph-5-peynt-zuum-masajorivibrokolani

Климатици София
Имате нужда от евтини климатици за вашия офис или дом? Няма проблем. Заповядайте в нашия офис за да изберете
най-подходящите климатици за вас и вашето семейство. Можете да разгледате нашите климатици на адрес:
http://nextklima.com
http://obiavidnes.com/obiava/40124/klimatici-sofiya

Лятна почивка на планина
Вила "Петлето" предлага лятна почивка в Родопите.Вилата се намира в
с. Соколовци, до Пампорово.Предлага конна езда на 7 км. от вилите.
За повече подробности www.vila-petleto.smolyanbg.net
http://obiavidnes.com/obiava/40123/lyatna-pochivka-na-planina

„Нов век“ - превод от и на испански език
Преводаческа агенция „НОВ ВЕК“ предлага качествени и бьрзи официални преводи от и на английски, френски, испански,
холандски, гръцки, хърватски, руски, италиански, португалски, немски и още над 30 чужди езика. Заверки и легализация на
лични и официални фирмени документи от страната и чужбина. Перфектно качество на конкурентни цени.
гр.София, бул. Васил Левски 1Б,
тел: 02 49 00 756, 0895 60 71 50
Имейл: sofia2@nov-vek.org
Уебсайт: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/40122/nov-vek---prevod-ot-i-na-ispanski-ezik

българско кухненско обзавеждане
искате ли кухни по индивидуален проект? Заповядайте в нашия шоу рум за да уточниме детайлите относно вашата кухня
по поръчка. Ние сме изработили над 500 кухни по поръчка и разполагаме с богат опит в тази сфера.
http://obiavidnes.com/obiava/40120/bylgarsko-kuhnensko-obzavejdane

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,
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Корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота,
Открива биологични родственици,
наблюдава деца и възрастни с подозрително поведение
-(алкохол,хазарт,наркотици)
Технически контрол-аудио,видео,сателитно наблюдение,
високотехнологично оборудване,
информационна киберсигурност,
съдействие при сделки с имоти-проверка.
Основната цел е:бързина,коректност,
качество и достоверност на събраната информация
и най-вече пълна Дискретност!!!
"Незабравяйте-онзи,който владее информацията ,контролира ситуацията"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;detective-fox@infojoker.bg
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/40119/chasten-detektiv-ivan-ivanov-detektivski-uslugi--reputaciya-za-nay-dobro-dokazatel

Детективска Агенция Инкогнито- Детективски Услуги-Бургас
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/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/40118/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi-burgas

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
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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/40117/detektivska-agenciya-burgas--foks--chastni-detektivi--0888400413-0897024504

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/40116/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
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. 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/40115/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.
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/40114/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv

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/40113/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;
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осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/40112/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/40111/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/40110/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/40109/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;
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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/40108/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-angliyski-nemski-i-frenski-ezik-v-obra

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/40107/kursove-za-kandidatsvane-v-unss-v-obrazovatelen-centyr-interlogos

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/40106/kursove-za-matura-v-obrazovatelen-centyr-interlogos

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/40105/kursove-za-kandidat-studenti-v-sofiyski-universitet-v-obrazovatelen-centyr-inter

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;
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малки групи и опитни преподаватели;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/40104/kursove-za-kandidat-studenti-v-su-unss-uasg-vtu-yuzu-ltu-v-obrazovatelen-cen

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/40103/kursove-za-kandidatstvane-sled-7-klas-v-obrazovatelen-centyr-interlogos

Фирма Санте БГ - апаратура за естетика, травматология и спорт!
Фирма Санте се занимава с търговия на козметични продукти и апарати Bio Secure, Power Plate, LPG,
FOCUSHАРЕ-кавитация. Френската козметика Bio Secure предлага био козметични серии за мама, бебе и тати.
Марката разполага със сертификати Eco Sert, Cosmetique Bio charte Cosmebio. LPG е верен съюзник в борбата с
килограмите и целулита.
http://obiavidnes.com/obiava/40101/firma-sante-bg---aparatura-za-estetika-travmatologiya-i-sport

Курсове по БЕЛ
Подготовка по БЕЛ за матура 2013
Образователен център Тhe Passionate Shepherd организира целогодишни обучения по български език и литература за
матура 2013. Занятията се провеждат 2 пъти седмично по 3 учебни часа. Подготовката е в два модула: български език –
60 часа, Литература – 60 часа.
Курсът включват:
• Подготовка по учебната програма за ДЗИ с авторски материали и помагала;
• Езикова грамотност и литературна компетентност, включващи преговор на учебен материал по фонетика,
морфология, синтаксис, лексикология, стилистика, текстова лингвистика;
• Създаване на аргументативен текст: интерпретативно съчинение и есе;
• Членене и извличане на информация от текст: план, резюме, коментар;
• Автори и произведения от 11. и 12. клас, включени в зрелостния изпит;
• Пробни матури по формат на държавния зрелостен изпит;
• Изграждане на практически умения и стратегии за ДЗИ;
• Текущо и крайно оценяване по утвърдени стандарти, клаузи за успеваемост;
• Рецензии, коментари и препоръки от квалифицирани преподаватели.
Нивото на успеваемост се отчита с мотивирана писмена обратна връзка.
Образователен център The Passionate Shepherd предлага комфортна учебна среда, осигурени помагала, интерактивни
методи на преподаване от квалифицирани академични преподаватели.
http://passshep.com/kursove_po_bel.html
http://obiavidnes.com/obiava/40100/kursove-po-bel

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
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-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/40099/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---plovdiv--burgas--pazardjik

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 !!!
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тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/40098/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza

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/40097/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/40095/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi
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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/40094/detektivska-agenciya-hameleon

Купувам 5 пет-8 осем тонен телфер втора употреба
Купувам 5 пет-8 осем тонен телфер втора употреба
http://obiavidnes.com/obiava/40093/kupuvam-5-pet-8-osem-tonen-telfer-vtora-upotreba

ЕТ Крон-камини и котли с твърдо гориво
ЕТ Крон предлага производството на камини, котли на твърдо гориво и каменни облицовки. Камините ни са за
вграждане, с различна мощност – от 15 до 50 kW. Каменните облицовки, които прозивеждаме са подходящи за
подпрозоречни облицовки, каменни стълби, плотове за баня и кухня и други. В сайта на фирмата ще придобиете по-ясна
представа за предлаганите продукти.
www.kron-bg.net
http://obiavidnes.com/obiava/40092/et-kron-kamini-i-kotli-s-tvyrdo-gorivo

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
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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/40091/detektivska-agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

Скан Системс-Зареждане на тонер Samsung SCX3200 / SCX3205 + смяна на чип касета ML-1042S
цена:40.00лв. бул.Кап.Димитър Списаревски 3, 02/9788386 0885775818 http://www.scansystems.org
Скан Системс-Зареждане на тонер Samsung SCX3200 / SCX3205 + смяна на чип касета ML-1042S цена:40.00лв.
бул.Кап.Димитър Списаревски 3, 02/9788386 0885775818 http://www.scansystems.org
http://obiavidnes.com/obiava/40089/skan-sistems-zarejdane-na-toner-samsung-scx3200--scx3205--smyana-na-chip-kaseta-

Скан Системс-Зареждане на тонер Samsung ML 1660 / ML 1665 + смяна на чип касета ML-1042S
цена:40.00лв. бул.Кап.Димитър Списаревски 3, 02/9788386 0885775818 http://www.scansystems.org
Скан Системс-Зареждане на тонер Samsung ML 1660 / ML 1665 + смяна на чип касета ML-1042S цена:40.00лв.
бул.Кап.Димитър Списаревски 3, 02/9788386 0885775818 http://www.scansystems.org
http://obiavidnes.com/obiava/40088/skan-sistems-zarejdane-na-toner-samsung-ml-1660--ml-1665--smyana-na-chip-kaseta-

Ремонт на покриви, хидроизолации, топлоизолации, вътрешни ремонти и строителство в цялата
страна.
Строителна фирма Рус–Булстрой ЕООД извършва:
- Строителство, ремонт и хидроизолация на всички видове покриви – мембрани, керемиди, ламарини, улуци, водосточни
тръби, воронки, бордове и комини, дървени конструкции, капандури, битумни керемиди.
- Саниране с автовишка, скеле или алпийски способ.
- Хидроизолация и топлоизолация на стени, основи, фундаменти, подземни съоръжения, мостове и виадукти.
- Строителни ремонти от всякакъв вид – зидане, мазилка, шпакловка, боядисване, фаянс и теракота.
- Безплатни огледи и изготвяне на оферти.
- Почистване и извозване на отпадъците до сметище.
- Високо качество.
- Ниски цени.
- Многогодишна гаранция.
Фирмата разполага с високо квалифицирани специалисти с многогодишен опит. Те имат постоянна готовност да
приемат и изпълнят поръчки за строително-монтажни дейности във всяка точка на България и чужбина, по всяко време.
За повече информация, посетете сайта ни.
>> GSM : 0898 432 248
>> Телефон/ Факс : 082 860 401
>> Mail : rus_bulstroi@abv.bg
>> Сайт : http://rus-bulstroi.com
http://obiavidnes.com/obiava/40083/remont-na-pokrivi-hidroizolacii-toploizolacii-vytreshni-remonti-i-stroitelstvo

Частна детективска агенция Фокс-разследване
Частна детективска агенция Фокс-разследване
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- 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/40079/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/40078/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

Hai.BG !!!
Магазин Hai.Bg предлага на посетителите си разнообразие от стоки - парфюми, модни аксесоари, GSM телефони и
аксесоари, уреди за дома, часовници, техника и др. Hai.Bg магазин ще откриете на посочения уеб сайт.
http://obiavidnes.com/obiava/40077/haibg-

Котли на пелети за отопление - ниски цени
Турски пелетни котли за отопление директно от вносител с гарантирано качество
http://obiavidnes.com/obiava/40072/kotli-na-peleti-za-otoplenie---niski-ceni

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
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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 .
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
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* 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
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
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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
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
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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
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
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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/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
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