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КУПУВАМЕ АД ООД ЕООД С ЗАДЪЛЖЕНИЯ!
Купуваме търговски и акционерни дружества с задължения-ООД ЕООД АД !!!
Купуваме на 100% дяловия капитал на дружеството-дружествени дялове или акции !!!
Предишния собственик-управител се освобождава от всякаква юридическа и финансова отговорност !!!
Само при нас ВИ отпада солидарната отговорност !!!
Сделките се подготвят от Корпоративни адвокати което гарантира перфектни сделки,или от ваш доверен адвокат!!!
Цената за услугата е по договаряне,заплащането става след като се внесат документите в Търговския Регистър за
промяна на обстоятелствата нов управител-собственик и адрес на фирмата за да е всичко коректно!!!
Офертата е за всички бизнес сектори,и региони на България !!!
Очакваме сериозни бизнес предложения само на посочените телефони за контакт 0896948733
0888691619
http://obiavidnes.com/obiava/41132/kupuvame-ad-ood-eood-s-zadyljeniya

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/41115/wwwshperplateu---hidrofoben-shperplat--vodoustoychiv

Парцел на Ракитника
Частно лице продава без посредник парцел от 635 кв.м. с панорама, ток, вода в тих район с целогодишно обитание.
0878379044
http://obiavidnes.com/obiava/41094/parcel-na-rakitnika

Ментат
Спомага функционирането на мозъка. Съдейства за подобряване на мисълта при всички възрасти. Допринася за
оптимизиране на възприятията, концентрацията, вниманието при научната дейност. Освежава работата при мисловна
преумора.
http://obiavidnes.com/obiava/41091/mentat

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
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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/41090/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

Страница 2/58

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

19.08.2012

http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/41089/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

АВТОКЛИМАТИЦИ
ремонт и зареждане на автоклиматици ;ремонт на радиатори ;цветни заварки ;основни и текущи ремонти
околовръстен път 31 /срещу омв бояна/
http://obiavidnes.com/obiava/41087/avtoklimatici

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/41086/detektivska-agenciya-star

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/41070/wwwshperplateu---hidrofoben-shperplat--vodoustoychiv
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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/41058/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/41057/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,
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събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/41056/detektivska-agenciya-hameleon---08876057980878747345

10.1" (25.65 cm) ACER ICONIA TAB A700 таблет
10.1" (25.65 cm) ACER ICONIA TAB A700 таблет, сребрист, капацитивен Full HD+ Multi-Touch дисплей (microHDMI),
четириядрен nVidia Tegra 3 1.3GHz, 1GB RAM, 32GB вградена памет, 802.11n, bluetooth, 2 x camera, Android 4.0, 680g., 1г.
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/41052/101-2565-cm-acer-iconia-tab-a700-tablet

10.1" (25.65 cm) ACER ICONIA TAB A700 таблет
10.1" (25.65 cm) ACER ICONIA TAB A700 таблет, черен, капацитивен Full HD+ Multi-Touch дисплей (microHDMI),
четириядрен nVidia Tegra 3 1.3GHz, 1GB RAM, 32GB вградена памет, 802.11n, bluetooth, 2 x camera, Android 4.0, 680g., 1г.
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/41048/101-2565-cm-acer-iconia-tab-a700-tablet

10.1" (25.65 cm) ACER ICONIA TAB A511 таблет
10.1" (25.65 cm) ACER ICONIA TAB A511 таблет, сребрист, 3G, капацитивен Multi-Touch дисплей (microHDMI),
четириядрен nVidia Tegra 3 1.4GHz, 1GB RAM, 32GB вградена памет, 802.11n, bluetooth, 2 x camera, Android 4.0, 680g., 1г.
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/41044/101-2565-cm-acer-iconia-tab-a511-tablet

Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване
Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване с професионална прецизност!
Забравете разплискващите се кофи и вани за боя!
* 3 режима на пръскане - за вертикално или хоризонтално боядисвате
* регулируемата ширина на разпръскване
* прецизно боядисване на трудно достъпни места
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* за всякакви бои и повърхности!
Пистолетът за боядисване Пейнт Зум е направен от висококачествени, супер здрави и ултра леки материали и мощен
мотор от 600 вата.
Боядисвате с всички видове бои, върху всякакви повърхности
* стени
* тухли
* ламперия
* бетон
* масивно дърво и др.
С Пейнт Зум
* спестявате пари,
* изразходвате по-малко боя
* покритивате фино, гладко и равномерно
Такова качество е невъзможно да се постигне с четка и валяк!
Боядисвайте лесно с Пейнт Зум!
Гаранция 12м
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/41043/peynt-zuum---pistolet-za-super-byrzo-i-gladko-boyadisvane

Парочистачка Стийм моп X5
Парочистачка Стийм моп X5
Той е по-лек, по-удобен, по-стилен!
5 уреда в 1 за безупречна хигиена в дома ви,
без разяждащи химикали, почиства и дезинфекцира само със силата на парата!
1 почиства и дезинфекцира само със силата на парат
2 по-лек, по-компактен, по-удобен
3 превръща се в мини пароструйка
4 с приставки за парно гладене и почистване на стъкла и прозорци
5 почиства различни подови настилки и килими
6 за безупречна хигиена в дома ви, без използване на препарати и химикали
0877540309
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/41040/parochistachka-stiym-mop-x5
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Екзотичен и ламиниран паркет. Декинг.
Изберете подова настилка в мострена зала на Силмар. Богат избор на екзотичен , ламиниран паркет и декинг-дъб,
бамбук, орех, кумару, бангерай, тик и др. Залата се намира на ул. Ген. Колев до Хуманитарна гимназия. Силмар осигурява
монтаж с гаранция и транспорт, както и всичко необходимо за настилката - первази, лайсни, аксесоари.
http://obiavidnes.com/obiava/41038/ekzotichen-i-laminiran-parket-deking

Екзотичен и ламиниран паркет. Декинг.
Изберете подова настилка в мострена зала на Силмар. Богат избор на екзотичен , ламиниран паркет и декинг-дъб,
бамбук, орех, кумару, бангерай, тик и др. Залата се намира на ул. Ген. Колев до Хуманитарна гимназия. Силмар осигурява
монтаж с гаранция и транспорт, както и всичко необходимо за настилката - первази, лайсни, аксесоари.
http://obiavidnes.com/obiava/41037/ekzotichen-i-laminiran-parket-deking

15.6" (39.62 cm) ACER V5-531-967B4G50Makk
15.6" (39.62 cm) ACER V5-531-967B4G50Makk, двуядрен Pentium® 967 1.3GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 500GB,
DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, Linux, 2.3kg, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/41036/156-3962-cm-acer-v5-531-967b4g50makk

15.6" (39.62 cm) ACER E1-571G-B9704G50Mnks
15.6" (39.62 cm) ACER E1-571G-B9704G50Mnks, двуядрен Pentium® B970 2.3GHz, HD LED Display & GeForce GT 620M 1GB
(HDMI), 4GB, 500GB, DVDRW, 802.11n, camera, Linux, 2.5kg, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/41032/156-3962-cm-acer-e1-571g-b9704g50mnks

15.6" (39.62 cm) ACER V5-531G-967B4G50Mass
15.6" (39.62 cm) ACER V5-531G-967B4G50Mass, бял, двуядрен Pentium® B970 2.3GHz, HD LED Display & GeForce GT 620M
1GB (HDMI), 4GB, 500GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, Windows7 Home Premium 64bit, 2.3kg, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/41031/156-3962-cm-acer-v5-531g-967b4g50mass

15.6" (39.62 cm) ACER E1-571G-32374G75Mnks
15.6" (39.62 cm) ACER E1-571G-32374G75Mnks, двуядрен Intel® Core™ i3 2370M 2.4GHz, HD LED Display & GeForce GT
620M 1GB (HDMI), 4GB, 750GB, DVDRW, 802.11n, camera, Linux, 2.5kg, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/41027/156-3962-cm-acer-e1-571g-32374g75mnks

15.6" (39.62 cm) ACER V3-571G-32376G75Maii
15.6" (39.62 cm) ACER V3-571G-32376G75Maii, двуядрен Intel® Core™ i3 2370M 2.4GHz, HD LED Display & GeForce GT
630M 2GB (HDMI), 6GB, 750GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, USB3.0, Linux, 2.6kg, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/41022/156-3962-cm-acer-v3-571g-32376g75maii

Кабел HDMI(м) - HDMI(м)
Кабел HDMI(м) - HDMI(м), 1.5m
http://obiavidnes.com/obiava/41019/kabel-hdmim---hdmim

Хотел АКВАЯ*** „УИКЕНД с ПЪЛЕН ПАНСИОН”
Хотел Аквая*** се намира в непосредствена близост до Централен кооперативен пазар, Съдебна палата, Община В.
Търново, банки , и магазини и на няколко минути от Стария град на Велико Търново, както и архитектурно-музейният
резерват „Царевец” и историческият хълм Трапезица. Близо до града се намира архитектурно-музейният резерват
Арбанаси. Не са за испускане арбанашките манастири "Св. Никола" и "Св. Богородица" с чудотворната икона.
Хотелът разполага с 22 двойни стаи , 5 студия и 4 апартамента, всички стаи са уютно обзаведени като част от тях
разполагат с тераси. Оборудвани са с климатик, мини бар, телевизор, високоскоростен интернет, кабелна телевизизия и
телефон. Баните на апартаментите са с вани, а на студията и двойните стаи - с душкабини.
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На място в хотел Аквая можете да получите подробна информация относно културно-историческите обекти в района,
дискотеки, нощни клубове, и други места за развлечение, защото ние се грижим за Вашите развлечения по време на
уикенд, почивка, събиране с приятели или бизнес пътувания.
За Вас, скъпи гости, нашите промоции са:
http://obiavidnes.com/obiava/41007/hotel-akvaya-uikend-s-pylen-pansion

Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN 3D архитектурно проектиране и Графичен
дизайн.
Интериорен дизайн, екстериорен 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/40985/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-3d-arhitekturno-proektirane-i-grafi

ЕТ Джили Сой – Джихангир Ибрям-изкупуване и търговия с ядки
Фирма ЕТ Джили Сой – Джихангир Ибрям се занимава със заготовка, пакетиране и продажба на слънчогледово семе,
тиквени семки и фъстъци. Търгуваме с печено слънчогледово и тиквено семе. Продаваме семките и в сурови в
полетиленови чували по 25 килограма. При нас ще откриете и белен слънчоглед (440 или 510 броя в 1 унция) и сурови
фъстъци от Китай.
http://obiavidnes.com/obiava/40980/et-djili-soy--djihangir-ibryam-izkupuvane-i-tyrgoviya--s-yadki

Виктори Трейд 21 ООД-апаратура за козметични студиа и центрове
Фирма Виктори Трейд 21 е специализирана в сферата на внос и търговия с апарати за медицински и козметични
дейности. Апаратурата, която предлагаме и подходяща за отслабване – кавитация, криолиполиза, фотоепилация и
радиочестотен лифтинг, спа, мезотерапия, дермобразио и други. Заповядайте в сайта ни на адрес victory-trade21.com
http://obiavidnes.com/obiava/40977/viktori-treyd-21-ood-aparatura-za-kozmetichni-studia-i-centrove

campingrocks.bg-къмпинг мебели и принадлежности
Почувствайте се като у дома си с къмпинг оборудване и мебели от campingrocks.bg! Гарантирано качество и удобство на
специализираните ни продукти - палатки, спални чували, постелки, походни легла, газови лампи и котлони, походни и
надуваеми легла, шатри, навеси за палатка и др. Посетете сайта и ние ще Ви помогнем да изберете най-ефективната
комбинация за Вашите изисквания.
http://obiavidnes.com/obiava/40975/campingrocksbg-kymping-mebeli-i-prinadlejnosti

Крис Еър ООД-Екскурзия в Европа или обиколка на България
Не оставяйте организирането на своето бизнес пътуване или екзотична лятна почивка на случайността. Ние можем да
планираме Вашата ваканция или екскурзия в Европа. Възползвайте се от ниските ни цени и добрите ни контакти. Ще Ви
осигурим евтин полет, хотелска резервация, трансфер, медицински застраховки, рент-а-кар. Подгответе се за път с
Крис Еър!
http://obiavidnes.com/obiava/40973/kris-eyr-ood-ekskurziya-v-evropa-ili-obikolka-na-bylgariya

шофьорки курсове СБА Младост
Ние от сба младост ви предлагаме високо кфалифициран сервиз на възможно най-нисни цени. Нашите служители са
високо квалифицирани и могат да решат всеки един проблем. Телефон за контакти: 0895558760
http://obiavidnes.com/obiava/40970/shofyorki-kursove-sba-mladost

ERP системи Антиподес ЕООД
Разработване и внедряване на ERP BPM системис според специфичните нужди и особености на всеки бизнес
http://obiavidnes.com/obiava/40964/erp-sistemi-antipodes-eood
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Franchising
Изследвате ли заначин за стартиране на полезен предприемчив доходоносен бизнес ? VinciTu` franchise представлява
водеща компания в обсега на покера . Вече може да вземете участие в Fivebet project ,целящ да повдигне известността на
италианската компания .
http://obiavidnes.com/obiava/40963/franchising

ХУБАВ НОМЕР – MTEL – GLOBUL
ХУБАВ НОМЕР – MTEL – GLOBUL
www.bgsim.co.cc
MTEL
0*** 73 73 93 – 100лв.
0*** 79 09 79 – 100лв.
0*** 79 07 07 – 100лв
0*** 56 54 56 – 100лв.
0*** 68 76 68 – 70лв.
0*** 93 23 93 – 70лв.
0*** 37 07 07 – 70лв.
0*** 52 67 52 – 70лв.
0*** 09 34 34 – 70лв.
0*** 38 38 03 – 70лв.
0*** 04 43 43 – 70лв.
0*** 93 37 37 – 60лв.
0*** 98 39 98 – 50лв.
0*** 34 01 34 – 50лв.
0*** 52 37 52 – 50лв.
0*** 92 83 83 – 50лв.
0*** 98 17 98 – 50лв.
0*** 92 40 92 – 50лв.
0*** 98 46 98 – 50лв.
0*** 98 27 98 – 50лв.
0*** 32 34 33 – 50лв.
0*** 32 35 33 – 50лв.
0*** 02 24 24 – 40лв.
0*** 63 10 63 – 40лв.
0*** 62 62 14 – 30лв.
GLOBUL
08 929999 15 – 80лв.
08 929999 16 – 80лв.
0897 2 9999 8 – 70лв.
0897 3 8888 5 – 70лв.
0897 3 8888 6 – 70лв.
0890 5 7777 2 – 70лв.
0893 9 5555 6 – 70лв.
0897 3 4444 7 – 70лв.
0897 3 4444 9 – 70лв.
0895 9 4444 7 – 70лв.
0896 5 2222 8 – 70лв.
0893 7 1111 8 – 70лв.
0893 7777 59 – 60лв.
0892 3333 16 – 60лв.
0892 3333 42 – 60лв.
0892 3333 84 – 60лв.
0892 3333 96 – 60лв.
0892 3333 97 – 60лв.
0893 800 806 – 60лв.
0893 800 807 – 60лв.
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0893 800 809 – 60лв.
0896 18 17 17 – 60лв
0896 18 18 17 – 60лв.
0893 73 71 71 – 60лв.
0893 73 79 79 – 60лв.
0893 92 92 91 – 60лв.
0895 99 98 98 – 60лв.
0893 83 82 82 – 60лв.
0897 33 31 31 – 60лв.
0897 35 32 35 – 60лв.
0897 35 37 37 – 60лв.
0893 41 40 40 – 60лв.
0893 41 42 42 – 60лв.
0896 57 58 58 – 60лв.
0893 29 28 29 – 50лв.
0896 45 25 45 – 50лв.
0897 35 25 35 – 50лв.
0893 77 11 71 – 50лв.
0893 77 22 72 – 50лв.
0893 711 411 – 50лв.
0894 87 83 87 – 40лв.
0893 92 98 92 – 40лв.
0895 076 077 – 40лв.
0893 912 911 – 40лв.
0896 12 20 20 – 40лв.
0897 22 81 22 – 40лв.
0897 34 54 34 – 40лв.
0893 71 21 71 – 40лв.
0893 71 41 41 – 40лв.
0895 94 24 24 - 40лв.
0896 54 24 24 – 40лв.
0893 52 92 52 – 40лв.
08 93 73 93 83 – 35лв.
0895 36 36 96 – 35лв.
0896 502 501 – 35лв.
0892 30 30 36 – 35лв.
08 93 93 00 33 – 30лв.
0895 07 07 74 – 25лв.
0895 07 07 79 – 25лв.
0895 07 90 90 – 25лв.
0895 09 09 33 – 25лв.
0895 09 09 44 – 25лв.
0895 09 09 66 – 25лв.
0895 09 09 70 – 25лв.
0897 35 01 35 – 25лв.
0895 09 09 98 – 25лв.
0896 35 03 03 – 20лв.
0895 09 09 23 – 20лв.
0895 09 09 24 – 20лв.
0895 07 36 36 – 20лв.
0895 07 64 64 – 20лв.
Картите са Prima и B-connect. Не са регистрирани, регистрират се БЕЗПЛАТНО във всеки офис на MTEL и GLOBUL.
След първия месец може да се премине по избор на всички абонаментни планове и предплатени услуги. Опция за местене
при друг оператор като се запазва номера. Доставка по куриер за цялата страна.
Хубави номера на невероятни цени! Хубав номер, златен номер, лесен номер, хубави номера, лесни номера, глобул, мтел,
виваком, Фрог, боб, ало,да , hubav nomer, zlaten nomer, lesen nomer, hubavi nomera, lesni nomera, globul, mtel, vivacom, grog,
bob, alo,da , sim card, сим карта, сим карти, B-connect, CARD, FROG, GLOBUL, gold, gsm, M-tel, prima, SIM, vip, VIVACOM,
забележим, златен лесен Номер, предплатен ,Телефон хубав,
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http://obiavidnes.com/obiava/40960/hubav-nomer--mtel--globul

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,
dmstroy.dir.bg
http://obiavidnes.com/obiava/40957/fayansnastilkivikgipskartonshpaklovkaboyadisvaneremont-na-banya-maystoridogov

Ivy Bridge Core i5 3570 Quad Core (3.4GHz (Turbo Boost)
Ivy Bridge Core i5 3570 Quad Core (3.4GHz (Turbo Boost), 6MB L3, 650MHz GPU, LGA1155) BOX
http://obiavidnes.com/obiava/40956/ivy-bridge-core-i5-3570-quad-core-34ghz-turbo-boost

GF GTX 660
GF GTX 660, 2GB Asus GTX660 TI-DC2-2GD5, PCI-E 3.0, DDR5
http://obiavidnes.com/obiava/40951/gf-gtx-660

КУПУВАМЕ ФИРМИ С ЗАДЪЛЖЕНИЯ!ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ!
Предлагаме перфектно юридическо съдействие на фирми със задължения! ! !
Покупко - продажба на дружествени дялове! ! !
Освобождаваме от длъжност и отговорност! ! !
Прекратяване и ликвидация на дружества! ! !
Регистрация и вписване на нови обстоятелства в Търговския регистър! ! !
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и кантората ни работи за намиране на ефективно,
законово решение за Вашия проблем! ! !
Гарантираме високо ниво на професионализъм при осъществяване на процедурите и коректност! ! !
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Офертата е валидна за търговски дружества от всички бизнес сектори и региони на страната.
BIZNES KONSULT-P.L.
0888691619
0896948733
http://obiavidnes.com/obiava/40949/kupuvame-firmi-s-zadyljeniyaosvobojdavame-ot-otgovornost

системи за сигурност и видеонаблюдение
Фирма "АНДИ" е създадена през 1993 г. в град Пловдив и вече 19 години концентрира усилията си в проектиране,
доставка на оборудване и изграждане на системи за сигурност и видеонаблюдение.
Фирма «АНДИ» предлага пълната гама от системи за сигурност, съчетани в оптимални решения, проектирани съобразно
специфичните потребности, изискванията и финансовите възможности на всеки един клиент.
Екипът на «АНДИ» извършва не само комплексно обслужване, но също така дава възможност на клиента да закупи
желаната от него техника и сам да извърши монтажа, като за тази цел го консултира специализиран екип.
Основни дейности на фирма „АНДИ”:
Пожароизвестяване и Пожарогасене
Сигнално-охранителни системи SATEL
Видеонаблюдение
Контрол на достъп и Видеодомофони
Автомобилни системи
Електроинсталации
Хотелски интегрирани системи
Озвучаване и оповестяване
Домофонни системи
Структурни кабелни системи
http://obiavidnes.com/obiava/40948/sistemi-za-sigurnost-i-videonablyudenie

AMD HD7850
AMD HD7850, 1GB, Sapphire, PCI-E, DDR5, 256bit, HDMI, 2xDVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/40945/amd-hd7850

Парочистачка Стийм моп X5
Парочистачка Стийм моп X5
Той е по-лек, по-удобен, по-стилен!
5 уреда в 1 за безупречна хигиена в дома ви,
без разяждащи химикали, почиства и дезинфекцира само със силата на парата!
1 почиства и дезинфекцира само със силата на парат
2 по-лек, по-компактен, по-удобен
3 превръща се в мини пароструйка
4 с приставки за парно гладене и почистване на стъкла и прозорци
5 почиства различни подови настилки и килими
6 за безупречна хигиена в дома ви, без използване на препарати и химикали
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
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www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/40943/parochistachka-stiym-mop-x5

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/40942/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali-spiral-potato-slicer

ATX
ATX, RAIDMAX Viper, черна, USB3.0, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/40940/atx-raidmax-viper-cherna-usb30-bez-zahranvane

ATX
ATX, RAIDMAX Helios, черна, USB3.0 & eSATA, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/40935/atx-raidmax-helios-cherna-usb30--esata-bez-zahranvane

ATX
ATX, RAIDMAX Aeolus, черна, USB3.0 & eSATA, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/40931/atx-raidmax-aeolus-cherna-usb30--esata-bez-zahranvane

Alcatel One Touch 918D
Alcatel One Touch 918D, поддържа 2 sim карти, 3G GSM, GPS, 650MHz, 3.2" (8.13 cm) капацитивен сензорен екран,
3.15Mpix camera, Android 2.3.6
http://obiavidnes.com/obiava/40929/alcatel-one-touch-918d

Частна детективска агенция Фокс-разследване
Частна детективска агенция Фокс-разследване
- Извършва детективски услуги на територията
на цяла България и Европейският съюз!
- Предлага специални,дискретни разследвания
от професионални частни детективи
- ИЗНЕВЕРИ-наблюдение,фото и видео материали,
комуникации,доклад за свършена работа и местонахождение
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на "обекта"по време на разследването
- ИЗДИРВАНЕ на лица-локация със съвременни технологии,
установява биологични родители
- КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ-за частни лица и фирмипазари,продажби,покупки и др.
- Операции под прекритие и вътрешни разследвания
- СПРАВКИ-биографични данни-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация,
проследяване на активи и пасиви.
- JPS системи за проучване и наблюдение,
монтаж на скрито видео и аудио наблюдениев сгради и автомобили, както и откриване на скрити
микрофони и камери
- КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ за сигурност и проследяване
на комуникации.
Частните детективи от агенция FOX ви гарантират професионални
и надеждни резултати ,напълно Дискретно!
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/40925/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/40924/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi
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Детективска агенция "Стар"
Детективски услуги .
Детективска агенция "Стар"-0885350440
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
http://obiavidnes.com/obiava/40920/detektivska-agenciya-star

3стаен ап.в гр.Карлово -52000лв
Продавам нови ап. в гр.Карлово;без комисионна
http://obiavidnes.com/obiava/40908/3staen-apv-grkarlovo--52000lv

Под наем в гр.Карлово С.Ц.110кв.м.- 400лв
гр.Карлово до общината;без комисионна 0878209288
http://obiavidnes.com/obiava/40907/pod-naem-v-grkarlovo-sc110kvm--400lv

Агенция Аякс e Вашият успешен избор на частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/40901/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
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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.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/40900/chastna-detektivska-agenciya-ayaks-rs-razpolaga-s-tochnata-tehnika-tochniyat-ekip-i-

ГАЛЕРИЯ РЕЛАКС
В студио за красота Galeria Relax можете да се подложите на кислородни програми, терапии за целулит,
фото-подмладяване и фотоепилация. Предлагаме методика за лечение на целулита, коригиране на мускулния баланс,
което представлява отпускане на определени мускули и мускулни групи на крайниците, тазовия и раменен пояси,
тонизиране на различни групи мускули и много други терапии.
http://obiavidnes.com/obiava/40899/galeriya-relaks

Стоки за дома на добри цени
Предлагаме различни видове стоки на изключително добри цени – риболовни продукти, козметика, часовници, шахове и
табли, подаръци, инструменти, дрехи и бельо, играчки и др. В онлайн магазина ни може да намерите и интересни стоки
полезни за домакинството - безжичен званец за врата, поставка за телефон в кола, калъф за таблет, таблети „Мини
таб” 7”, зарядно за батерии, универсално зарядно устройство, слушалки с микрофон, соларно зарядно, цифров мултицет.
Ние залагаме не само на качеството, но и на цените, които са достъпни за всеки. Целта ни е всеки да намери по нещо за
себе си и да пазарува без притеснение за цените. За повече информация за нашите стоки за дома посетете http://edinden.com/Djadji
http://obiavidnes.com/obiava/40889/stoki-za-doma-na-dobri-ceni

10.1" (25.65 cm) Toshiba Tablet AT300-101
10.1" (25.65 cm) Toshiba Tablet AT300-101, четириядрен NVIDIA Tegra 3 1.3GHz, 1GB RAM, 16GB вградена памет, 802.11n,
bluetooth, GPS, 2x camera, Android 4.0, 590g., 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/40886/101-2565-cm-toshiba-tablet-at300-101

Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN 3D архитектурно проектиране и Графичен
дизайн.
Интериорен дизайн, екстериорен 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/40883/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-3d-arhitekturno-proektirane-i-grafi

Круизи БГ. Информация, оферти
Круизи в цял свят. Полезни съвети и любопитни факти за круизите, корабите; круизните компании. Круизи с яхта.
Чартиране на яхти.
Круиз Експерт обиколил света е тук специално за Вас.
Информация, цени, атрактивни оферти.
Приключение и забавление, екзотика и релакс. Пътешествие по море, Перфектната ваканция!
Изберете вашия семеен,или сватбен круиз! Очакваме ви.
Специални отстъпки за групи/корпоративни клиенти.
http://obiavidnes.com/obiava/40881/kruizi-bg-informaciya-oferti
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15.6" (39.62 cm) Lenovo Z580A 59348028
15.6" (39.62 cm) Lenovo Z580A 59348028, Metal Grey, двуядрен Intel™ Core i5 3210M 2.5/3.1GHz, HD LED Display & GeForce
GT 640M 2GB (HDMI), 4GB, 1ТB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, USB3.0, Free DOS, 2.6kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/40878/156-3962-cm-lenovo-z580a-59348028

500GB WD Caviar® Black™
500GB WD Caviar® Black™, SATA 6Gb/s, 7200rpm, 64MB, 5г
http://obiavidnes.com/obiava/40876/500gb-wd-caviar-black

Детективска Агенция Инкогнито -издиване,наблюдение,проучване,справки,изневери
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/40875/detektivska-agenciya-inkognito--izdivanenablyudenieprouchvanespravkiizneveri

Детективска Агенция Инкогнито - Безплатни консултации
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
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-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/40874/detektivska-agenciya-inkognito---bezplatni-konsultacii

Детективи Инкогнито - Търсете отговорите на професионално ниво ! - Бургас , Пазарджик ,
Стара Загора , Пловдив
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
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http://obiavidnes.com/obiava/40873/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

GF GT 610
GF GT 610, 1GB Gigabyte N610D3-1GI, PCI-E, DDR3, 64bit, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/40868/gf-gt-610

Професионални хамали
Имате нужда от добри хамали които да ви помогнат във вашето преместване? В този случай ви трябват хамали от
фирма Корект. Тя е една от малкото фирми, които предлагат изключително коректни хамали. За повече информация:
0700 1
44 85
http://obiavidnes.com/obiava/40867/profesionalni-hamali

Отпушване, отводняване, видеодиагностика, профилактика и ремонт на канали.
Отпушване на канали - главни и второстепенни. Отводняване на мазета и септични ями. Ремонт, профилактика и
видеодиагностика на канали и шахти. Модерна техника: вакум-помпа, цистерна, земекопни машини, фекалка и камера за
видеодиагностика.
Апаратурата ( Orkus 3000 REMS ), позволява поглед отвътре върху канализационните тръби като се констатира
проходимостта на канала, неговото състояние - наклони на отичане, разклонения, връзки, снадки и преходи по трасето.
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ЕТ"КАНАЛИТО" разполага със съвременна специализирана техника, която спестява вашите средства, време и нерви.
www.kanalito.com
Моб. – 0885 123 123
Тел. – 02/ 936 72 02
Николай Станимиров
http://obiavidnes.com/obiava/40865/otpushvane-otvodnyavane-videodiagnostika-profilaktika-i-remont-na-kanali

Туристическа агенция за круизи Блу Сийс
Туристическа агенция Блу Сийс предлага круизи в цял свят. Богата гама и разнообразие от морски, речни и яхтени круизи.
С Круиз Експерт обиколил света перфектната ваканция Ви очаква. Специално за Вас - Екзотични дестинации и
атрактивни предложения Европа, Бахами, Кариби, Хаваи, Азия, Южна Америка, Австралия.
Други Услуги: Самолетни билети; Трансфери; Хотели чужбина; Специализирани Екскурзии в Индия, Застраховки,
Преводи, Рентакар.
Специални отстъпки за групови пътувания/корпоративни клиенти.
Изберете Блу Сийс за вашия сватбен, семеен, приятелски круиз.
http://obiavidnes.com/obiava/40864/turisticheska-agenciya-za-kruizi-blu-siys

GF GTX 670
GF GTX 670, 2GB Gigabyte N670WF2-2GD, PCI-E 3.0, DDR5, 256bit, HDMI, 2xDVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/40862/gf-gtx-670

лаптопи на промоция
Гайдари, цигулари и кечисти бяха наети от известна фирма която продава лаптопи. Това е само част от персонала,
който са поръчали неизвестните за сега младоженци. Наетия онлайн магазин за лаптопи съобщава, че се наемат още
минзухари и бръснати калайджии. Телефон за информация: (02) 491 37 37
http://obiavidnes.com/obiava/40859/laptopi-na-promociya

27" (68.58 cm) DELL UltraSharp U2711
27" (68.58 cm) DELL UltraSharp U2711, IPS panel, 6ms 80 000:1 350cd/m2 HDMI, 2xDVI (HDCP), DisplayPort, USB hub, Card
Reader, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/40857/27-6858-cm-dell-ultrasharp-u2711

С Блу Сийс, * Супер промоция круиз
Туристическа агенция Блу Сийс предлага перфектната ваканция! Невероятни намаления...на круизи в Средиземно море!
Изберете най-добрата круизна компания Роял Карибиън, с най-иновативни кораби!
6 нощувки с "Mariner of the Seas" , дата на тръгване: 9 Септември 2012
•
•
•

Вътрешна каюта – 495 Евро (*гарантирана каюта от 360 Евро)
Външна каюта с прозорец - 780 Евро (*гарантирана каюта от 460 Евро)
Външна каюта с веранда - ****867 Евро (*гарантирана каюта от 560 Евро)

*Цените са на човек в двойна каюта и включват пристанищни такси. Контрагента си запазва правото да променя
цените и маршрута на кораба във всеки един момент.
Пристанище Пристигане Отплаване
1 Ден Геноа
17:00
2 Ден Аджакио, Корсика 7:00 16:00
3 Ден Барселона
10:00 23:00
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Палма де Майорка 9:00 19:00
Валенсия
8:00 19:00
На море
Рим, Чивитавекия 5:00

Какво включва круиза:
• нощувки
• океанското пътуване
• пристанищни такси
• ежедневно почистване на стаите
• Пълен пансион изхранване в основния ресторант, бюфет и 24 рум сервиз (24:00-5:00 се заплаща)
• някои напитки (чай, кафе, сок – но не в бар)
• външен басейн, сауна, фитнес
• Забавачница, детски развлекателни програми (някои от тях се заплащат)
• повечето забавления на борда, шоу програми
Какво не включва:
• полет със самолет
• трансфери
• брегови екскурзии
• входна такса за специализираните ресторанти
• някои напитки
• снимки
• парични благодарности към персонала
• медицинско обслужване
• спа процедури
http://obiavidnes.com/obiava/40855/s-blu-siys--super-promociya-kruiz

Зареждане на тонер касети
Зареждане на тонер касети за Brother DCP 7010/7020/HL 2030/2040/2070/2075/2140/2150/2170/MFC 7220/7225/7420/7820
Цени за зареждане с ДДС:
Brother DCP 7010/7020, Зареждане на тонер касета за 2500 копия – 38.40 лв.
Brother HL 2030/2040, Зареждане на тонер касета за 2500 копия – 38.40 лв.
Brother HL 2070/2075, Зареждане на тонер касета за 2500 копия – 38.40 лв.
Brother HL 2140/2150/2170, Зареждане на тонер шпула за 1500 копия – 33.60 лв.
Brother HL 2140/2150/2170, Зареждане на тонер шпула за 2600 копия – 38.40 лв.
Brother MFC 7220/7225, Зареждане на тонер касета за 2500 копия – 38.40 лв.
Brother MFC 7420/7820, Зареждане на тонер касета за 2500 копия – 38.40 лв.
Касетите са придружени с ТЕСТ за гарнация на качество на печат.
Продажба на нови оригинални и съвместими консумативи за офис техника –
тонер касети, мастилници, ленти, модули, шпули, тонери, девелопери; www.arbikas.com
http://obiavidnes.com/obiava/40853/zarejdane-na-toner-kaseti

Зареждане на тонер касети
Зареждане на тонер касети за HP 1010/1012/1015/1018/1020/1022/ P1005/1006/1505/4/4+/5
Цени за зареждане с ДДС:
HP 1010/1012/1015/1018/1020/1022, Зареждане на тонер касета за 2000 копия –
36.00 лв.
HP P1005/ P1006, Зареждане на тонер касета за 1500 копия – 36.00 лв.
HP P1005/ P1006, Зареждане на тонер касета за 700 копия /стартова/ - 33.60 лв.
HP P1505, Зареждане на тонер касета за 1000 копия /стартова/ - 33.60 лв.
HP P1505, Зареждане на тонер касета за 2000 копия – 36.00 лв.
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HP 4/4+/5, Зареждане на дълбока тонер касета за 8800 копия – 62.40 лв.
HP 4/4+/5, Зареждане на плитка тонер касета за 6800 копия – 52.80 лв.
Касетите са придружени с ТЕСТ за гарнация на качество на печат.
Продажба на нови оригинални и съвместими консумативи за офис техwww.arbikas.comника –
тонер касети, мастилници, ленти, модули, шпули, тонери, девелопери;
http://obiavidnes.com/obiava/40852/zarejdane-na-toner-kaseti

Зареждане на тонер касети
Зареждане на тонер касети за Samsung ML 1510/1710, 1610, 1660/1665, 1640/2240, 1660/1665,
SCX 4016/4216, 4300, 4521F, 4600/4623
Цени за зареждане с ДДС:
Samsung ML 1510/1710, Зареждане на тонер касета за 3000 kопия – 36.00лв.
Samsung ML 1610, Зареждане на тонер касета за 2000 kопия – 33.60 лв.
Samsung ML 1660/1665, Зареждане на тонер касета за 1500 kопия – 38.40 лв.
Samsung ML 1660/1665, Зареждане на тонер касета и смяна на ресет чип за 1500 kопия 46,80 лв.
Samsung ML 1640/2240, Зареждане на тонер касета за 1500 копия – 33.60 лв.
amsung ML 1640/2240, Зареждане на тонер касета /стартова за 700 копия/ - 32.40 лв.
Samsung SCX 4016/4216, Зареждане на тонер касета за 3000 kопия – 36.00 лв.
Samsung SCX 4300, Зареждане на тонер касета за 2000 копия – 36.00 лв.
Samsung SCX 4300, Зареждане на тонер касета и смяна ресет чип за 2000 копия – 46,80 лв.
Samsung SCX 4521F, Зареждане на тонер касета за 1500 kопия – 33.60 лв.
Samsung SCX 4521F, Зареждане на тонер касета за 3000 копия – 36.00 лв.
Samsung SCX 4600/4623, Зареждане на стартова тонер касета за 1500 копия – 36.00 лв.
Samsung SCX 4600/4623, Зареждане на тонер касета за 2500 копия – 38.40 лв.
Samsung SCX 4600/4623, Зареждане на тонер касета и смяна на ресет чип за 1500 копия 50.40 лв.
Samsung SCX 4600/4623, Зареждане на тонер касета и смяна на ресет чип за 2500 копия 54.00 лв.
Касетите са придружени с ТЕСТ за гарнация на качество на печат.
Продажба на нови оригинални и съвместими консумативи за офис техника –
тонер касети, мастилници, ленти, модули, шпули, тонери, девелопери; www.arbikas.com
http://obiavidnes.com/obiava/40850/zarejdane-na-toner-kaseti

Зареждане на тонер касети
Зареждане на тонер касети за Xerox Phaser 3117, 3140, PE 220, 120 WC 3119
Цени за зареждане:
Xerox Phaser 3117, Зареждане на тонер касета, - 36,00 лв. с ДДС
Xerox Phaser 3140, Зареждане на тонер касета за 1500копия – 36.00 лв. с ДДС
Xerox Phaser 3140, Зареждане на тонер касета за 2500 копия – 38.40 лв. с ДДС
Xerox Phaser 3140, Зареждане на тонер касета и смяна ресет чип за 1500 копия – 46,80 лв. с ДДС
Xerox Phaser 3140, Зареждане на тонер касета и смяна ресет чип за 2500 копия –
50.40 лв. с ДДС
Xerox PE 220, Зареждане на тонер касета и ресетиране на чип за 3000 копия –
48.00 лв. с ДДС
Xerox PE 120, Зареждане на тонер касета и ресетиране на чип за 3500 kопия –
42.00 лв. с ДДС
Xerox PE 120, Зареждане на тонер касета и ресетиране на чип за 5000 kопия –
60.00 лв. с ДДС
Xerox WC 3119, Зареждане на тонер касета и ресетиране на чип, 3к – 42.00 лв. с ДДС
Касетите са придружени с ТЕСТ за гарнация на качество на печат.
Продажба на нови оригинални и съвместими консумативи за офис техника –
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тонер касети, мастилници, ленти, модули, шпули, тонери, девелопери; www.arbikas.com
http://obiavidnes.com/obiava/40849/zarejdane-na-toner-kaseti

Сервиз за принтери
АРБИКАС - Презареждане и рециклиране на тонер касети за принтери, копири и
многофункционални устройства. Зареждане и разпушване на мастилоструйни глави.
Професионален сервиз за офис техника с над 16 годишен опит. Директен вносител на
оригинални и неоригинални резервни части. Кратки срокове, надеждност и гарантирано
качество. Обсужване по адреси.
Оставете грижите за вашата офис техника и консумативи на нас.
http://obiavidnes.com/obiava/40848/serviz-za-printeri

30" (76.20 cm) DELL UltraSharp U3011
30" (76.20 cm) DELL UltraSharp U3011, IPS panel, 8ms 100 000:1 370cd/m2 2xHDMI, 2xDVI (HDCP), DisplayPort, USB hub,
Card Reader, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/40847/30-7620-cm-dell-ultrasharp-u3011

Sony AD-7283S
Sony AD-7283S, SATA, бяла +R 24x, -R 24x, +RW 8x, -RW 6x, DVD 16x, CDRWR 48x32x48x, Labelflash™
http://obiavidnes.com/obiava/40844/sony-ad-7283s

Захранване 300W
Захранване 300W, Fortron ATX-300PNR, Passive PFC
http://obiavidnes.com/obiava/40840/zahranvane-300w

Магнитни наколенки Др. Ливайн
Магнитни наколенки Др. Ливайн:
*** подобряват състоянието при болка в колянната става;
*** подпомагат втзстановяването при травми;
*** подобряват кръвообращението;
*** подходящи при спортни натоварвания;
*** удобни за носене и незабележими под дрехите;
Комплектът включва:
2 бр. магнитни наколенки;
1 бр. магнитна лента за ръка;
Цвят - черен
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/40837/magnitni-nakolenki--dr-livayn

Пейнт Зуум
Пейнт Зуум
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Боядисвайте лесно, бързо и качествено с оригиналния Пейнт Зум, който ние Ви предлагаме.
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/40836/peynt-zuum

Масажна-седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/40835/masajna-sedalka

Razer Gaming Grade Ultraslick Mouse Feet
Razer Gaming Grade Ultraslick Mouse Feet, за моделите Naga, 2 комплекта
http://obiavidnes.com/obiava/40833/razer-gaming-grade-ultraslick-mouse-feet

Razer Naga™ Hex
Razer Naga™ Hex, лазерна, 5600dpi, 6 програмируеми бутона, USB
http://obiavidnes.com/obiava/40829/razer-naga-hex

Razer Naga™ Hex Wrath Edition
Razer Naga™ Hex Wrath Edition, лазерна, 5600dpi, 6 програмируеми бутона, USB
http://obiavidnes.com/obiava/40825/razer-naga-hex-wrath-edition

Отпушване на канали
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Отпушване на канали
http://obiavidnes.com/obiava/40801/otpushvane-na-kanali

Матраците от МиМ
Матраците от МиМ
http://obiavidnes.com/obiava/40800/matracite-ot-mim

Отпушване на канали и шахти
Отпушване на канали и шахти
http://obiavidnes.com/obiava/40799/otpushvane-na-kanali-i-shahti

Матраците магнифлекс
Матраците от нани и тед всички видове матраци на най ниски цени.Купете матрак магнифлекс на добра цена от Брава
http://obiavidnes.com/obiava/40798/matracite-magnifleks

Кърти чисти извозва София
Кърти чисти извозва София
http://obiavidnes.com/obiava/40797/kyrti-chisti-izvozva-sofiya

НОВ ВЕК – превод и легализация на пълномощно
Агенция за преводи и легализация „НОВ ВЕК - 2“ ЕООД е създадена, за да откликва на потребностите на клиентите от
качествени преводи на приемливи цени. Предлагаме преводачески услуги и легализация на всякакъв вид документи. Агенция
НОВ ВЕК разполага с лицензирани преводачи, извършващи преводи от и на повече от 35 езика. Осигуряваме за нашите
клиенти заверка с Апостил (Apostille) в Дирекция „Консулски отношения“ на Министерство на външните работи и
легализация във всички чужди посолства в Република България. За въпроси и поръчки не се колебайте да свържете с нас.
Преводаческа агенция НОВ ВЕК
Адрес: гр.София, бул. Васил Левски 1Б,
Телефон: 02 49 00 756, 0895 60 71 50
Имейл: sofia2@nov-vek.org
Уебсайт: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/40787/nov-vek--prevod-i-legalizaciya-na-pylnomoshtno

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/40783/chastna-detektivska-agenciya-ayaks-rs-razpolaga-s-tochnata-tehnika-tochniyat-ekip-i-
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Агенция Аякс e Вашият успешен избор на частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/40782/agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

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/40781/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

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 :
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тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/40777/detektivska-agenciya-avalon--chasten-detektiv--dostypni-ceni

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!
За контакт: Йордан Серафимов - мениджър хранителни добавки
0883327278 , 0878978434
e-mail: jordan_dobavki@abv.bg
http://massformula.alle.bg/lipovon-ltd-mexico/
http://obiavidnes.com/obiava/40776/lipovon-lipovon-lyatna-promociya

Детективска агенция Анаграма - 24часа 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/40775/detektivska-agenciya-anagrama---24chasa-detektivski-uslugi

Съботно-неделен курс по английски език за начинаещи – 120 лева
Езиков център „Юнити” организира съботно-неделен курс по английски език за ниво А1. Начало на курса: 18 август 2012г.
Цена: 120 лева. За повече информация, можете да посетите страницата ни в интернет: www.unity-centre.org или да се
свържете с нас по електронната поща: office@unity-centre.org или на тел. 0885435908. Записване за курс: ул. „Фритьоф
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Нансен” 33, ап.9
http://obiavidnes.com/obiava/40774/sybotno-nedelen-kurs-po-angliyski-ezik-za-nachinaeshti--120-leva

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/40770/detektivska-agenciya-hameleon---08876057980878747345

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

Страница 28/58

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

19.08.2012

-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/40768/detektivska-agenciya-inkognito---dokazan-profesionalizym

Детективи Инкогнито - Търсете отговорите на професионално ниво ! - Бургас , Пазарджик ,
Стара Загора , Пловдив
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/40767/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza

Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN 3D архитектурно проектиране и Графичен
дизайн.
Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN 3D архитектурно проектиране и Графичен дизайн. Цялостен
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ресторант

или

хотел.

http://obiavidnes.com/obiava/40760/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-3d-arhitekturno-proektirane-i-grafi

Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN 3D архитектурно проектиране и Графичен
дизайн.
Интериорен дизайн, екстериорен 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/40759/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-3d-arhitekturno-proektirane-i-grafi

WWW.SHPERPLAT.COM - Хидрофобен Шперплат от Вносителя - Планет Строй 2008 ООД
Най-големия ВНОСИТЕЛ предлага НАЙ-НИСКИ ЦЕНИ !!!
Планет Строй 2008 ООД предлага:
Водоустойчив Шперплат – І-во качество черен и кафяв:
20х1220х2440мм;
21х1220х2440мм
ВЛАГОУСТОЙЧИВИ ОСБ /OSB/ ПЛОСКОСТИ - ВНОС с размери:
8.7мм, 9.5мм, 11мм, 15мм и 18х1220х2440мм
Складови бази във Варна и София! Доставки в цялата страна!
тел: 0884266912
WWW.SHPERPLAT.COM
http://obiavidnes.com/obiava/40753/wwwshperplatcom---hidrofoben-shperplat-ot-vnositelya---planet-stroy-2008-ood

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/40747/chastna-detektivska-agenciya-ayaks-rs-razpolaga-s-tochnata-tehnika-tochniyat-ekip-i-

Продавам, чистокръвни бебета Самоед!
Продавам най-чаровните и красиви бебета Самоед.Тези малки сладури си търсят техните собственици, които да ги
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радват и да им носят много радост и приятни емоции.
http://obiavidnes.com/obiava/40717/prodavam-chistokryvni-bebeta-samoed

Ремонт и зареждане на автоклиматици
РЕМОНТ И ЗАРЕЖДАНЕ НА АВТОКЛИМАТИЦИ ;РЕМОНТ НА РАДИАТОРИ ;ЦВЕТНИ ЗАВАРКИ ;ОСНОВНИ И
ТЕКУЩИ РЕМОНТИ
ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ 31 /СРЕЩУ OMV БОЯНА /
http://obiavidnes.com/obiava/40712/remont-i-zarejdane-na-avtoklimatici

Аксесоари за сватба
Сватбени аксесоари. Трябва ви информация за Wedding-box.Eu? Можете да откриете информация за Сватбени подаръци
на нашия уеб адрес.
http://obiavidnes.com/obiava/40709/aksesoari-za-svatba

Изработка на сайт и уеб дизайн
Студио за Уеб дизайн - Кипо знае, че Вие можете да правите онова, в което сте специалисти. Знаем, че е важно да го
предложим на потребителите и да спечелим тяхното доверие. Затова даваме гаранция, че с помощта оказана от нас
потребителите ще Ви помнят и споделят по-лесно. Дизайн на уеб сайт, изработ
http://obiavidnes.com/obiava/40698/izrabotka-na-sayt-i-ueb-dizayn

ОГРАДНИ СИСТЕМИ ГЕОПОЛ
Фирма ГЕОПОЛ ООД повече от седем години е представител на оградни мрежи Cavatorta, Италия. Склад за точково
заварени оградни мрежи, плетени, поцинковани мрежи или с PVC покритие. Набор от огради за спортни площадки,
магистрални мрежи. Наличности с бодливи телове, стоманени гвоздеи, оградни стълбове, врати, пана и аксесоари за
монтаж. Осъществяваме дистрибуция в цяла България и правим отстъпки при големи количества. Пазарджик 4400, ул.
Киселец 32, 034447415; 0887982400, www.ogradi-geopol.com
http://obiavidnes.com/obiava/40691/ogradni-sistemi-geopol

Dir.bg !
За да сте в час с най-актуалните БГ новини елате на нашата уеб страница ,която ви осигурява голямо количество
адреси на всички разработки .
http://obiavidnes.com/obiava/40686/dirbg-

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
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-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/40678/detektivska-agenciya-inkognito---dokazan-profesionalizym

Детективи Инкогнито - Търсете отговорите на професионално ниво ! - Бургас , Пазарджик ,
Стара Загора , Пловдив
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/40677/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza

Л-Карнитин от Marulka
Взели сте решение да изгорите излишните тлъстини ? Нашият сайт Марулка ви продава ефективен L-carnitine .
http://obiavidnes.com/obiava/40675/l-karnitin-ot-marulka
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Узаконяване на реклами
Узаконяване на реклами,билбордове,тотеми,табели и фирмени надписи. Изготвяне на проектна документация
,индивидуални цени, след БЕЗПЛАТЕН оглед и консултация.Изготвяне на проекти за частично и цялостно саниране на
сгради.Довършване на документация за издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация. Изготвяне на проекти за
смяна на предназначение .Проекти за еднофамилни и двуфамилни къщи.Жилищни и промишлени сгради .Скици за
преместваеми обекти и тротоарно право .
http://obiavidnes.com/obiava/40672/uzakonyavane-na-reklami

3-стаен апартамент, 80м2, А16, Въстанически - ул. Асен Христофоров, 37600 Евро
3-стаен нов апартамент с Акт 16 на ул. Асен Христофоров във кв. Въстанически. Жилището е с разпределение - хол, 2
спални без преход, баня, 1 тераса на мазилка и замазка. Луксозни общи части /врачански камък, инокс парапети/, хидр.
асансьор, блиндирана входна врата. За клиенти на агенцията. Цена: 37 600 евро. За контакти: 0878/ 867 009, 032960065
Ваня
http://obiavidnes.com/obiava/40671/3-staen-apartament-80m2-a16-vystanicheski---ul-asen-hristoforov-37600-evro

Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN 3D архитектурно проектиране и Графичен
дизайн.
Интериорен дизайн, екстериорен 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/40670/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-3d-arhitekturno-proektirane-i-grafi

Детективска Агенция Аякс-Работим с много опитни екипи разполагаме с широка мрежа от
контакти.
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/40667/detektivska-agenciya-ayaks-rabotim-s-mnogo-opitni-ekipi--razpolagame-s-shiroka-mrej

Частна Детективска Агенция Аякс Р&С разполага с точната техника, точният екип и най-вече с
необходимият опит нужен за разрешаването на Вашия случай.
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
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7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/40666/chastna-detektivska-agenciya-ayaks-rs-razpolaga-s-tochnata-tehnika-tochniyat-ekip-i-

Частна Детективска Агенция Аякс Р&С разполага с точната техника, точният екип и най-вече с
необходимият опит нужен за разрешаването на Вашия случай.
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/40665/chastna-detektivska-agenciya-ayaks-rs-razpolaga-s-tochnata-tehnika-tochniyat-ekip-i-

Бързи ипотечни, потребителски и бизнес кредити от Варна Кредит!
Варна Кредит предлага бързи ипотечни потребителски и бизнес кредити:
- Бизнес кредити срещу обезпечения
- Кредит срещу идеални части на имот
- Рефинансиране при публична продан
- Авансови кредити при продажба на имот
Варна Кредит отпуска кредити бързо и без доказване на доход – срещу ипотека. Без такса преглед на документи, без
такса оценка на имота, без годишна такса управление. Свържете се с Варна Кредит за повече информация и условия за
кандидатстване.
http://obiavidnes.com/obiava/40664/byrzi-ipotechni-potrebitelski-i-biznes-krediti-ot-varna-kredit

Подмяна на щрангове с качествени материали
Строй Инвест Ви предлага бързо и качествено:
подмяна на хоризонтални щрангове
подмяна на вертикални щрангове
ремонт на канализация
ремонт на водопровод
ремонт при аварии
Използваме само качествени материали! * Работим с гаранция до ДЕСЕТ години! * Предлагаме безплатен оглед на
място!
02 936 80 30, 0887223266
http://stroiinvest.eu/
Атанас Белотелев
http://obiavidnes.com/obiava/40654/podmyana-na-shtrangove-s-kachestveni-materiali

Детективски Услуги - Частен Детектив Иван Иванов- Репутация за най-добро доказателство!
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
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изневяра и развод-разследване,
издирва лица,справки,
Корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота,
Открива биологични родственици,
наблюдава деца и възрастни с подозрително поведение
-(алкохол,хазарт,наркотици)
Технически контрол-аудио,видео,сателитно наблюдение,
високотехнологично оборудване,
информационна киберсигурност,
съдействие при сделки с имоти-проверка.
Основната цел е:бързина,коректност,
качество и достоверност на събраната информация
и най-вече пълна Дискретност!!!
"Незабравяйте-онзи,който владее информацията ,контролира ситуацията"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;detective-fox@infojoker.bg
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/40653/detektivski-uslugi---chasten-detektiv-ivan-ivanov--reputaciya-za-nay-dobro-dokazat

ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ- ДЕТЕКТИВСК
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/40652/chasten--detektiv--detektivska--agenciya--fox--bylgariya-

2-стаен апартамент, 60м2, А16, Въстанически - ул. Асен Христофоров, 28 200 Евро
2-стаен апартамент в нова луксозна кооперация с Акт16 от декември 2008 год. на ул. Асен Христофоров във кв.
Въстанически. Състои се от хол с кухненски бокс, спалня и баня с WC, тераса. Сградата е луксозно завършена - инокс
парапети,гранитогрес, хидравличен асансьор, блиндирана врата, МДФ интериорни. За клиенти на агенцията. Цена: 28
200 евро. За контакти: 0878867009, 032960065 Ваня
http://obiavidnes.com/obiava/40649/2-staen-apartament-60m2-a16-vystanicheski---ul-asen-hristoforov-28-200-evro

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
• ВЛАГОУСТОЙЧИВИ ОСБ /OSB/ ПЛОСКОСТИ с размери:
8.7x1220x2440мм;
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/40644/shperplat---hidrofoben--vodoustoychiv---dokazano-niski-ceni-

Курс по НЕМСКИ от I-III ниво!ОТСТЪПКИ ДО КРАЯ НА МЕСЕЦА!
ПРЕДЛАГАМЕ ВИ ЗНАНИЯ,ОТЛИЧНО ПРЕПОДАВАНЕ,ЛЕГИТИМНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН
КУРС,ПРЕПОДАВАТЕЛИ-ПРОФЕСИОНАЛИСТИ! ИНТЕР АЛИАНС-ние сме езиков център с дългогодишен опит и
утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото обучение.Предлагаме ви обучение по Немски език от 1-во до 3-то
ниво в 100уч.ч.,всяко.При нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за
преподаване на съответния език. Сформираме малки групи (5-7 курсиста) с цел по-добрата индивидуална работа с всеки.
Системите за обучение са разработени по критериите и стандартите на новата европейска езикова рамка. Предлагаме
и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график. ЗАПИШЕТЕ ВАС И ВАШ ПРИЯТЕЛ/И И
ВЗЕМЕТЕ СВОИТЕ ОТСТЪПКИ!!!ОТСТЪПКИ И ЗА СТУДЕНТИ,БЕЗРАБОТНИ И ПЕНСИОНЕРИ,ФИРМЕНО
ОБУЧЕНИЕ,КАКТО И ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА ВСЯКО СЛЕДВАЩО НИВО!
Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа
на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470 ХУБАВ ДЕН!
http://obiavidnes.com/obiava/40643/kurs-po-nemski-ot-i-iii-nivootstypki-do-kraya-na-meseca
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Курс по АНГЛИЙСКИ от ГРУПИ I-V ниво!ОТСТЪПКИ до края на МЕСЕЦА!
Интер Алианс-ние сме професионален езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет. Предлагаме Ви
изучаване на Английски език от I-во до V-то ниво в 100уч.ч.всяко. Малки групи.При нас работят квалифицирани и опитни
филолози.Предлагаме и индивидуално обучение. В края на всяко ниво се полага тест.След това получавате сертификат за
придобитите знания. СТАРАЕМ СЕ ДА ВИ ДАВАМЕ НАЙ-ДОБРОТО! За повече информация заповядайте при нас на
адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у
новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470 interalliance_stz@abv.bg ХУБАВ ДЕН!
http://obiavidnes.com/obiava/40642/kurs-po-angliyski-ot-grupi-i-v-nivootstypki-do-kraya-na-meseca

Курс по РУСКИ език в Интер Алианс Стара Загора!ОТСТЪПКИ ДО КРАЯ НА МЕСЕЦА!
Вселената се осветява от слънцето, човек – от знанието! Интер Алианс-ние сме професионален езиков център с
дългогодишен опит и утвърден авторитет. Предлагаме Ви изучаване на Руски език от I-II ниво в 80уч.ч.всяко. Малки
групи.При нас работят квалифицирани и опитни филолози.Предлагаме и индивидуално обучение. В края на всяко ниво се
полага тест.След това получавате сертификат за придобитите знания. СТАРАЕМ СЕ ДА ВИ ДАВАМЕ НАЙ-ДОБРОТО!
За повече информация заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В
масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470
interalliance_stz@abv.bg ХУБАВ ДЕН!
http://obiavidnes.com/obiava/40641/kurs-po-ruski-ezik-v-inter-alians-stara-zagoraotstypki-do-kraya-na-meseca

УЧЕТЕ ИТАЛИАНСКИ от I-III ниво с нас!ДОСТЪПНИ ЦЕНИ!
При нас със сигурност ще получите повече от един езиков курс, защото ние имаме за цел не само да ви научим, а и да ви
вдъхнем обич към езика, който изучавате! ЗАЩОТО С НАС Е ПО-ЛЕСНО!!! ЗАПИШЕТЕ ВАС И ВАШ ПРИЯТЕЛ/И И
ВЗЕМЕТЕ СВОИТЕ ОТСТЪПКИ!!!ОТСТЪПКИ И ЗА СТУДЕНТИ,БЕЗРАБОТНИ И ПЕНСИОНЕРИ! ИНТЕР АЛИАНС-ние
сме езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото обучение.Предлагаме Ви
Италиански за начинаещи и напреднали в 80 уч.ч.Преподавателите са изключителни професионалисти.МАЛКИ
ГРУПИ!Системите за обучение са разработени по критериите и стандартите на новата европейска езикова
рамка.Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график.След всяко завършено ниво на
обучение центъра издава заверено легитимно удостоверение за придобитите знания.
Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа
на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470 ХУБАВ ДЕН!
http://obiavidnes.com/obiava/40640/uchete-italianski-ot-i-iii-nivo-s-nasdostypni-ceni

Курс по ИСПАНСКИ I,II,III.Достъпни цени в Интер Алианс Стара Загора!
ПРЕДЛАГАМЕ ВИ ЗНАНИЯ,ОТЛИЧНО ПРЕПОДАВАНЕ,ЛЕГИТИМНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН
КУРС,ПРЕПОДАВАТЕЛИ-ПРОФЕСИОНАЛИСТИ!
ИНТЕР АЛИАНС-ние сме езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото
обучение.При нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на
съответния език. Сформираме малки групи (5-7 курсиста) с цел по-добрата индивидуална работа с всеки. Системите за
обучение са разработени по критериите и стандартите на новата европейска езикова рамка.Предлагаме и индивидуално
обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график.След всяко завършено ниво на обучение центъра издава заверено
легитимно удостоверение за придобитите знания.
Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа
на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470 ХУБАВ ДЕН!
http://obiavidnes.com/obiava/40639/kurs-po-ispanski-iiiiiidostypni-ceni-v-inter-alians-stara-zagora

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 ...
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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/40638/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/40637/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 ,
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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/40636/detektivska-agenciya-hameleon---08876057980878747345

Детективска Агенция-АЯКС-Частен Детектив- Румен Радев
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/40634/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/40633/chastna-detektivska-agenciya-ayaks-rs-razpolaga-s-tochnata-tehnika-tochniyat-ekip-i-
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Циклене, редене, шлайфане на паркети - Циклене паркети, Акция 2010, Стара Загора
Циклене, редене, пренареждане, шлайфане на паркети в Стара Загора, Раднево, Нова Загора, Казанлък тел. 0894830138.
Професионално, безпрахово циклене на естествен паркет и дюшеме с последен модел валови и дискови машини Bona.
http://obiavidnes.com/obiava/40632/ciklene-redene-shlayfane-na-parketi---ciklene-parketi-akciya-2010-stara-zagora

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/40626/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali-spiral-potato-slicer

Кенгуру Кийпър органайзер за дамска чанта
Подредете чантата си за секунди с Кenguru Кiipur:
Как ще ви помогне Кенгуру Кийпър?
събира над 70 предмета
модерен и стилен дизайн
получавате два различни размера, които можете да ползвате отделно или един в друг
подходящ за всеки тип чанта
за повече място в средата може да го обърнете с джобовете навън
смяната на чантите става за секунди
идеален подарък за всяка жена
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/40625/kenguru-kiypyr-organayzer-za-damska-chanta

Захранване 520W
Захранване 520W, Seasonic S12II, ActivePFC
http://obiavidnes.com/obiava/40618/zahranvane-520w

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
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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/40616/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
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http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/40615/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

Захранване 1010W Fortron Everest
Захранване 1010W Fortron Everest, Active PFC, 120mm вентилатор, модулно, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/40612/zahranvane-1010w-fortron-everest

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/40600/detektivska-agenciya-star

Земеделска земя купувам в Северна България до 750 лв.
Земеделска земя изкупуваме в следните области:Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч, Севлиево, Русе, Разград,
Търговище, Силистра, и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци, ПОРДИМ, Славяново,
ДолнаМитрополия,Горна
Митрополия,Искър,БРЕСТ,Загражден,Гиген,Горни
и
Долни
Дъбник,
БялаСлатина,Борован,Хайредин,Мизия,Козлудуй,Мездра,Роман, Угърчин, Луковит,Сухиндол,Коевци,БялаРека, СВИЩОВ,
с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с. ХаджиДимитрово, с.
Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода, Петокладенци, СИЛИСТРА,
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с. ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с.
Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей, Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА,
с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле, ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО,
ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с. КозарБелене, с. Стежерово, с.
Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с. Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с.
Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховица, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с. Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с.
Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с. Батак, с. Патреш, с. Горна и Долна
Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ. Плащане веднага . GSM.0886- 236248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 750лв в зависимост от района, категорията и големината на парцелите. Купуваме
идеални части в общ.Свищов.
http://obiavidnes.com/obiava/40586/zemedelska-zemya-kupuvam-v-severna-bylgariya-do-750-lv

Австрийски пелети - екста качество
Внос на австрийски пелети с екстра качество! Достатъчна складова наличност! Транспорт осигурен срещу
допълнително заплащане! Другият месец цените ще се вдигнат! Побързайте!
Тел.: 0895660621
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Петър Петров
http://obiavidnes.com/obiava/40581/avstriyski-peleti---eksta-kachestvo

Опънати тавани.
Решения за интериорния дизайн от Haydecken. Всичко свързано с вашия таван. От цялостни решения за вашият проект
до довършителни работи и опънати тавани.
http://obiavidnes.com/obiava/40571/opynati-tavani

Компаньонки от 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!
http://obiavidnes.com/obiava/40568/kompanyonki-ot-topbgescortscom

Направете запитване за евтини самолетни билети
Различните самолетни компании предлагат различни цени до едни и същи дестинации. Техните оферти за евтини
самолетни билети обикновено се публикуват в личните им интернет страници, както и тези на партньорите им.
http://obiavidnes.com/obiava/40566/napravete-zapitvane-za-evtini-samoletni-bileti

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/40559/chastna-detektivska-agenciya-ayaks-rs-razpolaga-s-tochnata-tehnika-tochniyat-ekip-i-

Агенция Аякс e Вашият успешен избор на частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
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насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/40558/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/40557/chastna-detektivska-agenciya-ayaks-rs-razpolaga-s-tochnata-tehnika-tochniyat-ekip-i-

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/40555/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi
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Детективска Агенция Инкогнито - Безплатни консултации
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/40554/detektivska-agenciya-inkognito---bezplatni-konsultacii

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
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-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/40553/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza

Курс по френски език 1 ниво
Френски езиков център „Ла Революсион” –обявява курс по френски език за начинаещи с участието на французин– от
11.09.2012 вторник и четвъртък вечер.Хорариум – 80 учебни часа. Цена 330 лв с включен учебен комплект. За повече
информация - 0876 1 777 82. Курсовете се провеждат в центъра, на Петте Кюшета. www.larevolution.eu
http://obiavidnes.com/obiava/40551/kurs-po-frenski-ezik-1-nivo

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/40549/fayansnastilkivikgipskartonshpaklovkaboyadisvaneremont-na-banya-maystoridogov

Искате ли онлайн магазин?
Искате
ли
онлайн
магазин?
Искате
ли
да
изглежда
и
да
работи
така:
http://picasaweb.google.com/104775549239849364271/OnlineShop
*** ИМА И ПОДАРЪЦИ! ***
* Безплатен онлайн СКЛАДОВ СОФТУЕР - ПОС (работи с баркод скенер, идеално решение за реален магазин). ~ 200 лв.
* Безплатен уникален дизайн за Вашият сайт. ~ 200 лв.
* Безплатна инсталация на форум и блог, интегрирни в сайта Ви. ~ 200 лв.
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* Безплатно обучение до 8 часа (онлайн или на място при Вас за гр. София). ~ 50 лв.
* Безплатен домейн vashatafirma.com и хостинг за една година. ~70 лв.
*** БЕЗОБРАЗНО НИСКА ЛЯТНА ЦЕНА - 290 ЛВ. И НЕВЕРОЯТЕН СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ - 7 ДНИ ***
Офертата е валидна до края на месец септември. Не губете време, нерви и пари, обадете се: skype: magazin123bg или
телефон 0886639025.
http://obiavidnes.com/obiava/40542/iskate-li-onlayn-magazin

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/40541/interioren-dizayn-3dkoev-design-3d-arhitekturno-proektirane-i-grafichen-dizayn

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/35729/wwwshperplateu---hidrofoben-shperplat--vodoustoychiv

Качествен ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ и ОСБ-3 Плоскости от Вносителя
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
• ВЛАГОУСТОЙЧИВИ ОСБ /OSB/ ПЛОСКОСТИ с размери:
8.7x1220x2440мм;
11x1220x2440мм;
15х1220х2440мм ;
18x1220x2440мм.
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ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА !!!
Складови бази във Варна и София
0884266912, 02/9310348
www.shperplat.com
www.vodoustoichivshperplat.com
www.osbbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/40537/kachestven-vodoustoychiv-shperplat-i-osb-3-ploskosti-ot-vnositelya

Изграждане и ремонт на ВиК инсталации
Интер Монтаж ЕООД специализирана в смяната на хоризонтални и вертикални водопроводни щрангове в стари
жилищни блокове и административни сгради.
Огледът, консултацията и изготвянето на офертата са безплатни.
По желание на клиента, след изготвянето на офертата, се дават адреси в района, на които фирмата е извършвала
ремонтна дейност, за проверка на качеството на работата.
Фирмата предлага варианти за разсрочено плащане без оскъпяване на дължимата сума.(например на равни вноски до
12мес без лихва)
Гаранция - 7години.
тел: 02/8471809 GSM.0885 598 213
www.intermontaj.com
Красимир Павлов
http://obiavidnes.com/obiava/40535/izgrajdane-i-remont-na-vik-instalacii

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/40529/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-matematika-v-obrazovatelen-centyr-inter

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по история в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по история в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по ИСТОРИЯ:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
обучение за развиване на тема и решаване на тест;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
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ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/40528/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/40527/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/40526/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/40525/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-geografiya-v-obrazovatelen-centyr-interl

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по английски, немски и френски език в
Образователен център ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по английски, немски и френски език в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ и ФРЕНСКИ ЕЗИК:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
обучение за развиване на есе и решаване на тест;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
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традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/40524/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/40523/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/40522/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/40521/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;
малки групи и опитни преподаватели;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
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ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/40520/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/40519/kursove-za-kandidatstvane-sled-7-klas-v-obrazovatelen-centyr-interlogos

ЦЕЛУТРОН - електроимпулсен целутрон
Целутрон
Целутрон Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста, Физиотерапия и Лифтинг
ЦЕЛУТРОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ, Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста, Физиотерапия и Лифтинг
ЦЕЛУТРОН ЗА УСКОРЯВАНЕ НА МЕТАБОЛИЗМА И РЕДУЦИРАНЕ НА ТЕЛЕСНИТЕ МАЗНИНИ !
Основни функции и режими на работа :
F1 Мускулен масаж, релакс и Физиотерапия:
F2 Тонизиране
F3 Стимулация на кръвната и лимфната циркулация – при уморени крака, варикозни вени, целулит и след липосукция
F4 Редуциране на теглото и стягане на тъканите
Изборът на времетраене на процедурата може да бъде направен ръчно – 20 до 30 минути за максимална ефективност.
Апаратът за ускоряване на метаболизма и редукция на телесните мазнини е устройство създадено с методите на
съвременната медицина, с активно използване на последните научни изследвания в областта на медицината,
физиотерапията и козметиката, с отчитане на биологичното и физиологично взаимодействие между мазинините и
мускулната тъкан в човешкото тяло и биохимията на човешкият организъм.
Действието на уреда използва нормалните принципи на функциониране на човешкото тяло; крайната цел е да се
постигне естествено ускоряване на метаболизма, в пълно съответствие с природата на организма, използвайки само
естествените процеси в тялото. Създаването на това устройство е резултат от дългогодишни тестове, опити и
анализи, правени от водещи специалисти в съответните области.
Използваната технология, базирана на микропроцесорна основа, дава възможност за прецизно действие в проблемните
зони без, или с минимум странични въздействия. Уредът обединява няколко режима на работа, на база на
усъвършенстваните през хилядолетията методи на акупунктурата, предназначени за решаване на различни телесни
проблеми – наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, детренираност на отделни мускулни групи, липса на
еластичност на кръвоносните съдове и като цяло – липса на тонус; апаратът предлага комплексно решение за всички
тези проблеми с методите на акупунктурата, физиотерапията и масажът.
Модел: GS-14 -2011
Гаранция - 12 месеца. Сертификация: CE, RoHS, CQC-
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Цена: 750 лв.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
онлайн магазин BGmag.
www.miramarket.net
онлайн магазин MiraMarket.
www.shopbg.info
онлайн магазин SHOPBG.
www.tehno.shopbg.info
онлайн магазин ШОПБГ.
www.miramarket.eu
онлайн магазин MiraMarket.
www.market99.net
онлайн магазин Market99.
http://obiavidnes.com/obiava/40513/celutron----elektroimpulsen-celutron

Уред за сребърна вода
Сребърната вода е най-мощният и безопасен природен антисептик, който ефективно унищожава повече от 700 вида
болестотворни микроорганизми, вируси, гъбички и паразити.
Повече от 20 000 литра сребърна и структурирана вода;
Пълен електронен контрол
Генератор на сребърни йони
Уникален дизайн и качество
Надеждност, компактност, ефективност
Гаранционен срок 12 месеца Производител: GM Pharma Ltd, България
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/40512/ured-za-srebyrna-voda

Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/40511/masajna-masajirashta-sedalka

Парочистачка Стийм моп X5
Той е по-лек, по-удобен, по-стилен!

Страница 52/58

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

19.08.2012

5 уреда в 1 за безупречна хигиена в дома ви,
без разяждащи химикали, почиства и дезинфекцира само със силата на парата!
1 почиства и дезинфекцира само със силата на парат
2 по-лек, по-компактен, по-удобен
3 превръща се в мини пароструйка
4 с приставки за парно гладене и почистване на стъкла и прозорци
5 почиства различни подови настилки и килими
6 за безупречна хигиена в дома ви, без използване на препарати и химикали
0877540309
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/40509/parochistachka-stiym-mop-x5

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/40504/detektivska-agenciya-star

Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
изневяра и развод-разследване,
издирва лица,справки,
Корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота,
Открива биологични родственици,
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наблюдава деца и възрастни с подозрително поведение
-(алкохол,хазарт,наркотици)
Технически контрол-аудио,видео,сателитно наблюдение,
високотехнологично оборудване,
информационна киберсигурност,
съдействие при сделки с имоти-проверка.
Основната цел е:бързина,коректност,
качество и достоверност на събраната информация
и най-вече пълна Дискретност!!!
"Незабравяйте-онзи,който владее информацията ,контролира ситуацията"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com »
http://obiavidnes.com/obiava/40496/chasten-detektiv-ivan-ivanov-dylgogodishen-profesionalen-opit

Частен Детектив Детективска Агенция
Частен Детектив Детективска Агенция
Частен Детектив Детективска Агенция,предлага следните
детективски услуги:
-Разкриване на изневери
-Пред бракови разследвания
-Разследване на фирми и общ анализ
-Намиране на изчезнали лица
-Разследване на криминални деяния
-Разследване на измами
-Разследване на лица
-Разследване на имуществено състояние
-Търсене на скрита заснемваща апаратура(видео наблюдение) и откриване
на микрофони.
Детективската Агенция работи на територията на следните градове:София,
Пазарджик,Пловдив,Стара Загора,Хасково,Бургас,Варна,Плевен,Русе,
Благоевград,Сандански,Петрич и др.
Дискретността на проведения разговор и на разследването Ви е гарантирано
на 100% от детективи Инкогнито.
За контакти: Г-н Иванов
тел:0894088838,0877696928
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/40495/chasten-detektiv-detektivska-agenciya

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.

Страница 54/58

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

19.08.2012

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

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.
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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
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,
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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!
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
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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/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
- събиране на данни
- намиране на лица
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
http://obiavidnes.com/obiava/40431/detektivska-agenciya-star
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