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easyHotel Sofia – от 38 лв. за двойна стая с баня и климатик / ЕВТИН НИСКОТАРИФЕН ХОТЕЛ
вече и в централна София
http://www.easyhotel-sofia.bg – ЕВТИНИ и ПРАКТИЧНИ НОЩУВКИ при екскурзии и делови пътувания вече и в централна
София - предлагаме МАЛКИ ДВОЙНИ СТАИ от 38 лв. - с ДВОЙНИ ЛЕГЛА, САМОСТОЯТЕЛНИ БАНИ и ЦЕНТРАЛНА
КЛИМАТИЗАЦИЯ (регулируема от стенен панел).
Не се приемат резервации по е-мейл / телефон / факс. Възможностите са 2 – online или на Рецепция с предплащане.
Не се предлагат почасови нощувки.
Настаняване: след 15:00; Напускане: до 10:00.
При ранно пристигане - възможност за оставяне на багажа на съхранение - такса 2 EUR/24 ч.
easyHotel Sofia разполага само с двойни стаи със собствена баня и централна (регулируема) климатизация:
- 48 бр. - тип Small (19-29 EUR/стая);
- 8 бр. - тип Standard (24-34 EUR/стая);
- 1 бр. - за хора с увреждания в инвалидна количка (19-29 EUR/стая).
easyHotel Sofia е първия представител в България на все по-предпочитаната заради ниските цени за стая, чистотата и
доброто обслужване британска нискотарифна верига easyHotel.com (с 18 нискобюджетни хотела).
Както и при британската нискотарифна авиокомпания easyJet, за easyHotel Sofia също важи принципа РАННА
РЕЗЕРВАЦИЯ = НИСКА ЦЕНА.
Тя вече е стъпила в България, Англия, Холандия, Дубай, Швейцария, Германия, Кипър, Унгария, Шотландия и Португалия.
http://obiavidnes.com/obiava/41880/easyhotel-sofia--ot-38-lv-za-dvoyna-staya-s-banya-i-klimatik--evtin-niskotarife

Samsung Galaxy S 3 - $ 340
mobileltduk@yahoo.com:(Buy 2 get 1 free)
iphone 4S 16GB - $ 400,
iphone 4 16GB - $ 350,
Samsung Galaxy Note - $ 360,
Samsung Galaxy S2 - $ 300,
Samsung Galaxy S 3 - $ 340,
Skype : uk.mobileltd,
icq: 617476257,
We are dealer in all kinds of electronics such as phones, Laptops, Gaming Consoles, Dj Equipment, Digital Camera E.TC. ,
http://obiavidnes.com/obiava/41913/samsung-galaxy-s-3----340

iphone 4S 16GB - $ 400
mobileltduk@yahoo.com:(Buy 2 get 1 free)
iphone 4S 16GB - $ 400,
iphone 4 16GB - $ 350,
Samsung Galaxy Note - $ 360,
Samsung Galaxy S2 - $ 300,
Samsung Galaxy S 3 - $ 340,
Skype : uk.mobileltd,
icq: 617476257,
We are dealer in all kinds of electronics such as phones, Laptops, Gaming Consoles, Dj Equipment, Digital Camera E.TC. ,
http://obiavidnes.com/obiava/41912/iphone-4s-16gb----400

Личен лекар д-р Иван Вълчев
Личен лекар (GP), специалност Вътрешни болести и иглотерапия
Записва пациенти по здравна каса
Издава всичката законова медицинска документация
Свободен прием
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Конфиденциалност
В качеството си на личен лекар записва студенти в студентска поликлиника
http://obiavidnes.com/obiava/41909/lichen-lekar-d-r-ivan-vylchev

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/41890/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/41889/chastna-detektivska-agenciya-ayaks-rs-razpolaga-s-tochnata-tehnika-tochniyat-ekip-i-

Детективска Агенция-АЯКС-Частен Детектив-0888135197
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/41888/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197
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Група за развитие на семейните отношения
Тази група е предназначена за всеки, който има интерес и желание да разгледа семейните си отношения.
Форматът включва психодраматични интерактивни техники, които използват средствата на театъра, музиката и
изкуството.
Работата в тази група има за цел да ви покаже нови и различни гледни точки за общуване, споделяне и доверие в
семейството.
Срещите ще са веднъж седмично от 18:30 до 21:30. С всеки желаещ да се присъедини към групата ще се проведе
интервю с водещите Гергана Петрова и Соня Семах.
За контакти:
Гергана Петрова - 0899826686 gergana.petrowa@gmail.com
Соня Семах - 0887413304 sonia.semah@gmail.com
http://www.psychodrama.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/41885/grupa-za-razvitie-na-semeynite-otnosheniya

Хип-хоп танци за Начинаещи!
Стани част от най-готиното Street dance училище в София!
При нас ще научиш New Style, House Dance, Popping, Breaking basics, C-walk, Dancehall И още много!
Смени обстановката, запознай се с нови и свежи хора, свали някое кило междувременно!
Избягай от реалността, с помощта на ритъма!
Rhythm Escape
КЪДЕ? - Зала 1, Дондуков 11 - срещу Младежкия Театър
КОГА? - Събота и Неделя - 16:00 - 17:00
Контакти:
0885358835
rhythmescape@abv.bg
www.facebook.com/rhythmescape
http://zala1.com/hip-hop-tanci/rhythm-escape/
http://obiavidnes.com/obiava/41884/hip-hop-tanci-za-nachinaeshti

Танцувай аржентинско танго с Танго Порта
Танго Порта е школа по аржентинско танго. Целта ни е да ви научим да танцувате аржентинско танго за удоволствие
и да се запознаете с много нови хора.
Ние провеждаме курсове в Зала 1 на бул. Дондуков 11 в София. Те са подходящи за всички възрасти. Не е необходимо
идването по двойки. Всички желаещи са добре дошли!
За записване: тел. 0878329556 - Сладжан Джокич
.
Повече информация за нас можете да намерите на нашия сайт, a за да следите текущите събития, присъединете се към
нашата фейсбук страница: Tango Porta.
Заповядайте, за да откриете прекрасния свят на аржентинското танго!
http://zala1.com/arjentinsko-tango/tango-porta/
http://obiavidnes.com/obiava/41882/tancuvay-arjentinsko-tango-s-tango-portatango-porta-e-shkola-po-arjentinsko-tan

Нова група по народни танци
От 10 септември започва нова група по народни танци за начинаещи. Курсът ще се провежда всеки понеделник и сряда
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от 18.00ч. до 19.00ч. на "Дондуков" №11 (бившия битов комбинат) – срещу Младежкия театър!
Молим желаещите да се присъединят към групата да се обадят на един от следните телефони: тел. 0888235108 или
0887484339!
Допълнителна информация на http://www.bghora.com/
http://obiavidnes.com/obiava/41879/nova-grupa-po-narodni-tanci

Зала за парти под наем!
Купони за малки и големи!
За рождени и именни дни, за годишнини – лични и служебни!
За тематични и не толкова партита!
За хора, които си търсят поводи за празнуване, а не разполагат със собствен терен!
Ние ви даваме възможност да празнувате и се забавлявате без да се занимавате с предварителна подготовка и без
досадно чистене след като си отидат гостите ви.
Залата е с големина чиста площ 90 кв.м., разполага със собствено озвучаване и отлична климатизация.
Изгодно и удобно в центъра на София – бул. Дондуков 11!
За контакти:
0892470298 Милена Ненчева; 0878 737805 Георги Мичев
e-mail: enter@zala1.com
http://zala1.com/
http://obiavidnes.com/obiava/41878/zala-za-parti-pod-naem

Конферентна зала под наем
Конферентна зала под наем на изгодна цена, подходяща за следните дейности:
• Организиране на конференции;
• Провеждане на семинари и обучения;
• Уъркшопи и работни срещи;
• Организиране на фирмени и частни партита и др.
Залата е с големина 90 кв.м. разполага със собствено озвучаване и отлична климатизация.
Намира се в центъра на София, бул. Дондуков 11
За повече информация, обадете се на тел.: 0892470298 Милена Ненчева; 0878737805 Георги Мичев
e-mail: enter@zala1.com
или
http://zala1.com/zala-za-seminari/
http://obiavidnes.com/obiava/41877/konferentna-zala-pod-naem

Зала за танци под наем
Отдавам зала за почасово ползване на изгодна цена, подходяща за следните дейности:
• Hip-hop
• Латино танци
• Народни танци
• Детски школи
• Аеробика
• Зумба
• Танцови семинари
• Йога
Залата е с големина чиста площ 90 кв.м.
Без колони и преградни стени .
Разполага със собствено озвучаване и отлична климатизация.
Намира се в центъра на София бул. Дондуков 11.
За повече информация, обадете се на тел.: 0892470298 Милена Ненчева; 0878737805 Георги Мичев
e-mail: enter@zala1.com или http://zala1.сom/
http://obiavidnes.com/obiava/41874/zala-za-tanci-pod-naem
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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/41866/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-3d-arhitekturno-proektirane-i-grafi

ДВУСТАЕН 59КВ.М. ВЛАДИСЛАВОВО-21200 евро,БЕЗ КОМИСИОННИ
Функционален панелен апартамент в кв. Владиславово , бл. 405.Състои се от голям южен хол/спалня с голяма тераса ,
просторна "Г"-образна кухня с широка остъклена тераса , баня и тоалет.3 етаж , вътрешен , без крайни стени , което
го прави изключително топъл.Свободен.Нуждае се от ремонт.Голямата квадратура дава възможност за вътрешно
преустройство при желание.Районът е тих и спокоен.
21200 евро! Обявата е частна! Без комисионни!
http://obiavidnes.com/obiava/41864/dvustaen-59kvm-vladislavovo-21200-evrobez-komisionni

Дрянови кавали
Продавам дрянови кавали от Ре.
Нови - обикновени и калайлии
http://obiavidnes.com/obiava/41856/dryanovi-kavali

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/41854/wwwshperplateu---hidrofoben-shperplat--vodoustoychiv

Ремонт на покриви, хидроизолации, топлоизолации, вътрешни ремонти и строителство в цялата
страна.
Строителна фирма Рус–Булстрой ЕООД извършва:
- Строителство, ремонт и хидроизолация на всички видове покриви – мембрани, керемиди, ламарини, улуци, водосточни
тръби, воронки, бордове и комини, дървени конструкции, капандури, битумни керемиди.
- Саниране с автовишка, скеле или алпийски способ.
- Хидроизолация и топлоизолация на стени, основи, фундаменти, подземни съоръжения, мостове и виадукти.
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- Строителни ремонти от всякакъв вид – зидане, мазилка, шпакловка, боядисване, фаянс и теракота.
- Безплатни огледи и изготвяне на оферти.
- Почистване и извозване на отпадъците до сметище.
- Високо качество.
- Ниски цени.
- Многогодишна гаранция.
Фирмата разполага с високо квалифицирани специалисти с многогодишен опит. Те имат постоянна готовност да
приемат и изпълнят поръчки за строително-монтажни дейности във всяка точка на България и чужбина, по всяко време.
За повече информация, посетете сайта ни.
>> GSM : 0898 432 248
>> Телефон/ Факс : 082 860 401
>> Mail : rus_bulstroi@abv.bg
>> Сайт : http://rus-bulstroi.com
http://obiavidnes.com/obiava/41849/remont-na-pokrivi-hidroizolacii-toploizolacii-vytreshni-remonti-i-stroitelstvo

PC Easy E826AA6DR16A512 +Подарък Lexmark Z617
PC Easy E826AA6DR16A512 +Подарък Lexmark Z617, Athlon64 3000+ 512RAM 160GB HDD DVDRW VGA G7300GS 128MB
SB7.1 Lan FDD OpticalMouse KBD, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/6221/pc_easy_e826aa6dr16a512_podaryk_lexmark_z617

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/41838/detektivska-agenciya-star

Продавам чешко пиано Weinbach
Продавам пиано WEINBAH, в много добро състояние, три педала, 88 - клавиша, мек приятен звук.
http://obiavidnes.com/obiava/41830/prodavam-cheshko-piano-weinbach

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АВАЛОН І ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ І ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
І Детективска агенция Авалон І Частен детектив І Достъпни цени І
Изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
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полиграф , технически средства , консултация с адвокат и ...
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/41817/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/41816/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,
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наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/41814/detektivska-agenciya-hameleon---08876057980878747345

Типове опънати тавани
Чудите се как да изберете опънати тавани за вашия дом? Много е просто. Отивате във фирма Barrisol и им казвате
какво искате и те ви го дават. Това е най-добрата фирма за опънати тавани в град София.
http://obiavidnes.com/obiava/41804/tipove-opynati-tavani

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/41796/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv--rumen-radev

Агенция Аякс e Вашият успешен избор на частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
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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/41795/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/41794/chastna-detektivska-agenciya-ayaks-rs-razpolaga-s-tochnata-tehnika-tochniyat-ekip-i-

Детективска Агенция-АЯКС-Частен Детектив-0888135197
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/41793/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

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/41791/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-3d-arhitekturno-proektirane-i-grafi

Килими Варна
Заповядайте в нашия шоу рум за да разгледате нашите килими. Ние се намираме в град София на улица бул. "Ал.
Малинов" 16 - ART CASA. Разполагаме с над 800 модела ръчни и машинни килими. Ако искате разгледайте и нашия сайт:
http://www.carpethouse-bg.com
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http://obiavidnes.com/obiava/41787/kilimi-varna

Курсове за кандидат-студенти по Английски език
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ и МАТУРА
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети. Подготовката гарантира
успешно полагане на изпитите за Матура, УНСС, СУ, МУ, ТУ и др. вузове в страната.
Сега вече имате възможност да се запишете на качествен курс по:
Български език и Литература
Математика
География
История
Биология
Химия
Английски език
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват в края на септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността
на курсовете, без значение от стартирането им, е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди
кандидатстудентските изпити и МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
І вноска: 285 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
І вноска: 310 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
занимания по избрания предмет (септември - май)
помагала и материали по избрания предмет
тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
проверка на домашни работи
РОДИНА - България
За контакт с нас:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 19:00 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
E-mail: kursovete@gmail.com
Уеб сайт: http://www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/41782/kursove-za-kandidat-studenti-po-angliyski-ezik

Курсове за кандидат-студенти по Химия
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ и МАТУРА
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети. Подготовката гарантира
успешно полагане на изпитите за Матура, УНСС, СУ, МУ, ТУ и др. вузове в страната.
Сега вече имате възможност да се запишете на качествен курс по:
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Български език и Литература
Математика
География
История
Биология
Химия
Английски език
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват в края на септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността
на курсовете, без значение от стартирането им, е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди
кандидатстудентските изпити и МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
І вноска: 285 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
І вноска: 310 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
занимания по избрания предмет (септември - май)
помагала и материали по избрания предмет
тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
проверка на домашни работи
РОДИНА - България
За контакт с нас:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 19:00 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
E-mail: kursovete@gmail.com
Уеб сайт: http://www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/41781/kursove-za-kandidat-studenti-po-himiya

Курсове за кандидат-студенти по Биология
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ и МАТУРА
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети. Подготовката гарантира
успешно полагане на изпитите за Матура, УНСС, СУ, МУ, ТУ и др. вузове в страната.
Сега вече имате възможност да се запишете на качествен курс по:
Български език и Литература
Математика
География
История
Биология
Химия
Английски език
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
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образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват в края на септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността
на курсовете, без значение от стартирането им, е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди
кандидатстудентските изпити и МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
І вноска: 285 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
І вноска: 310 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
занимания по избрания предмет (септември - май)
помагала и материали по избрания предмет
тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
проверка на домашни работи
РОДИНА - България
За контакт с нас:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 19:00 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
E-mail: kursovete@gmail.com
Уеб сайт: http://www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/41780/kursove-za-kandidat-studenti-po-biologiya

Курсове за кандидат-студенти по История
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ и МАТУРА
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети. Подготовката гарантира
успешно полагане на изпитите за Матура, УНСС, СУ, МУ, ТУ и др. вузове в страната.
Сега вече имате възможност да се запишете на качествен курс по:
Български език и Литература
Математика
География
История
Биология
Химия
Английски език
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват в края на септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността
на курсовете, без значение от стартирането им, е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди
кандидатстудентските изпити и МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
І вноска: 285 лв. – до 10 септември
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ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
І вноска: 310 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
занимания по избрания предмет (септември - май)
помагала и материали по избрания предмет
тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
проверка на домашни работи
РОДИНА - България
За контакт с нас:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 19:00 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
E-mail: kursovete@gmail.com
Уеб сайт: http://www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/41778/kursove-za-kandidat-studenti-po-istoriya

Курсове за кандидат-студенти по География
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ и МАТУРА
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети. Подготовката гарантира
успешно полагане на изпитите за Матура, УНСС, СУ, МУ, ТУ и др. вузове в страната.
Сега вече имате възможност да се запишете на качествен курс по:
Български език и Литература
Математика
География
История
Биология
Химия
Английски език
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват в края на септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността
на курсовете, без значение от стартирането им, е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди
кандидатстудентските изпити и МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
І вноска: 285 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
І вноска: 310 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
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занимания по избрания предмет (септември - май)
помагала и материали по избрания предмет
тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
проверка на домашни работи
РОДИНА - България
За контакт с нас:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 19:00 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
E-mail: kursovete@gmail.com
Уеб сайт: http://www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/41777/kursove-za-kandidat-studenti-po-geografiya

Курсове за кандидат-студенти по Математика
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ и МАТУРА
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети. Подготовката гарантира
успешно полагане на изпитите за Матура, УНСС, СУ, МУ, ТУ и др. вузове в страната.
Сега вече имате възможност да се запишете на качествен курс по:
Български език и Литература
Математика
География
История
Биология
Химия
Английски език
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват в края на септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността
на курсовете, без значение от стартирането им, е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди
кандидатстудентските изпити и МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
І вноска: 285 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
І вноска: 310 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
занимания по избрания предмет (септември - май)
помагала и материали по избрания предмет
тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
проверка на домашни работи
РОДИНА - България
За контакт с нас:
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гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 19:00 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
E-mail: kursovete@gmail.com
Уеб сайт: http://www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/41776/kursove-za-kandidat-studenti-po-matematika

Курсове за кандидат-студенти по Български език и Литература
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ и МАТУРА
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети. Подготовката гарантира
успешно полагане на изпитите за Матура, УНСС, СУ, МУ, ТУ и др. вузове в страната.
Сега вече имате възможност да се запишете на качествен курс по:
Български език и Литература
Математика
География
История
Биология
Химия
Английски език
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват в края на септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността
на курсовете, без значение от стартирането им, е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди
кандидатстудентските изпити и МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
І вноска: 285 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
І вноска: 310 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
занимания по избрания предмет (септември - май)
помагала и материали по избрания предмет
тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
проверка на домашни работи
РОДИНА - България
За контакт с нас:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 19:00 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
E-mail: kursovete@gmail.com
Уеб сайт: http://www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/41775/kursove-za-kandidat-studenti-po-bylgarski-ezik-i-literatura

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
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Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ и МАТУРА
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети. Подготовката гарантира
успешно полагане на изпитите за Матура, УНСС, СУ, МУ, ТУ и др. вузове в страната.
Сега вече имате възможност да се запишете на качествен курс по:
Български език и Литература
Математика
География
История
Биология
Химия
Английски език
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват в края на септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността
на курсовете, без значение от стартирането им, е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди
кандидатстудентските изпити и МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
І вноска: 285 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
І вноска: 310 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
занимания по избрания предмет (септември - май)
помагала и материали по избрания предмет
тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
проверка на домашни работи
РОДИНА - България
За контакт с нас:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 19:00 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
E-mail: kursovete@gmail.com
Уеб сайт: http://www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/41774/kursove-za-kandidat-studenti

Акропол Билд предлага качествени строителни услуги
Нашата компания е с богат опит в строителството на луксозни жилищни сгради, офиси, хотели и други в района на град
Варна и извън него. ”АКРОПОЛ-БИЛД” ЕООД предлага на своите клиенти съвременни строителни материали и модерни
методи за строеж. Всички строителни дейности се извършват под контрола на управителя и присъствието на
технически ръководител. Работим с доказани доставчици на материали, гарантиращи качество на предлаганите
продукти и услуги. Гарантираме качество и професионализъм!
http://obiavidnes.com/obiava/41771/akropol-bild-predlaga-kachestveni-stroitelni-uslugi

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив - Пловдив , Бургас , Пазарджик
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Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/41770/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---plovdiv--burgas--pazardjik

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив - Пловдив , Бургас , Пазарджик
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
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Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/41769/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---plovdiv--burgas--pazardjik

Детективи Инкогнито - Търсете отговорите на професионално ниво ! - Бургас , Пазарджик ,
Стара Загора , Пловдив
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/41768/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
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-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

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/41766/fayansnastilkivikgipskartonshpaklovkaboyadisvaneremont-na-banya-maystoridogov

Ел инсталации, електрически табла, мълниезащита, видеонаблюдение : Тиматех ООД - гр.Варна
Изработка на ел.табла.Изграждане на силови и слаботокови сградни и промишлени електрически инсталации.
Изграждане на мълниезащитни / гръмоотводни / системи, системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа.
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www.timateh.com
http://obiavidnes.com/obiava/41760/el-instalacii-elektricheski-tabla-mylniezashtita-videonablyudenie--timateh-ood--

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/41753/wwwshperplateu---hidrofoben-shperplat--vodoustoychiv

Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
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тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/41735/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/41726/detektivska-agenciya-star

Как се прави ремонт на покриви с битумни керемиди
Покрив с битумни керемиди - ремонт Имате възможността да намерите информация за Покривите с битумни керемиди
на нашия интернет адрес
http://obiavidnes.com/obiava/41702/kak-se-pravi-remont-na-pokrivi-s-bitumni-keremidi

Ефективно отслабване с растителни продукти
Продукт за отслабване - Липовон ще откриете на нашия специализиран сайт. Информирайте се за качествата на
ефективно отслабване с Липовон.
http://obiavidnes.com/obiava/41691/efektivno-otslabvane-s-rastitelni-produkti

Разрешаване на спорове
Разрешаване на конфликти, развод по взаимно съгласие, консултации по възникнали спорове, споразумяване за дългове
чрез медиация, гр. София, ул. Шандор Петьофи № 33, ет. 2 (Петте кюшета) www.aiankov.com
http://obiavidnes.com/obiava/41690/razreshavane--na-sporove

Детективска Агенция Бургас- Фокс- Частни Детективи -0888400413, 0897024504
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвременната
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемостта да откриете цялата истина

Страница 21/82

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

26.08.2012

Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/41688/detektivska-agenciya-burgas--foks--chastni-detektivi--0888400413-0897024504

ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ-ЧАСТНА ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ - ФОКС
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвременната
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/41687/detektivski-uslugi-chastna-detektivska-agenciya---foks

Кредити
Бързи потребителски кредити до 5000лв само срещу лична карта.Обявата е валидна за работещи и пенсионери от Варна.
http://obiavidnes.com/obiava/41686/krediti

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.

Страница 22/82

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

26.08.2012

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/41685/wwwshperplateu---hidrofoben-shperplat--vodoustoychiv

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ.
Предлагаме перфектно юридическо съдействие на фирми със задължения.
Освобождаваме от длъжност и отговорност за 1 ЧАС.
Покупко - продажба на дружествени дялове .
Прекратяване и ликвидация на дружества .
Регистрация и вписване на нови обстоятелства в Търговския регистър .
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и кантората ни работи за намиране на ефективно и
законово решение за Вашия проблем .
Офертата е валидна за търговски дружества от всички бизнес сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ - V.T.
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/41678/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ.
Предлагаме перфектно юридическо съдействие на фирми със задължения.
Освобождаваме от длъжност и отговорност за 1 ЧАС.
Покупко - продажба на дружествени дялове .
Прекратяване и ликвидация на дружества .
Регистрация и вписване на нови обстоятелства в Търговския регистър .
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и кантората ни работи за намиране на ефективно и
законово решение за Вашия проблем .
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Офертата е валидна за търговски дружества от всички бизнес сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ - V.T.
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/41677/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ.
Предлагаме перфектно юридическо съдействие на фирми със задължения.
Освобождаваме от длъжност и отговорност за 1 ЧАС.
Покупко - продажба на дружествени дялове .
Прекратяване и ликвидация на дружества .
Регистрация и вписване на нови обстоятелства в Търговския регистър .
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и кантората ни работи за намиране на ефективно и
законово решение за Вашия проблем .
Офертата е валидна за търговски дружества от всички бизнес сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ - V.T.
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/41676/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ.
Предлагаме перфектно юридическо съдействие на фирми със задължения.
Освобождаваме от длъжност и отговорност за 1 ЧАС.
Покупко - продажба на дружествени дялове .
Прекратяване и ликвидация на дружества .
Регистрация и вписване на нови обстоятелства в Търговския регистър .
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и кантората ни работи за намиране на ефективно и
законово решение за Вашия проблем .
Офертата е валидна за търговски дружества от всички бизнес сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ - V.T.
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/41674/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ.
Предлагаме перфектно юридическо съдействие на фирми със задължения.
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Освобождаваме от длъжност и отговорност за 1 ЧАС.
Покупко - продажба на дружествени дялове .
Прекратяване и ликвидация на дружества .
Регистрация и вписване на нови обстоятелства в Търговския регистър .
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и кантората ни работи за намиране на ефективно и
законово решение за Вашия проблем .
Офертата е валидна за търговски дружества от всички бизнес сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ - V.T.
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/41673/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ.
Предлагаме перфектно юридическо съдействие на фирми със задължения.
Освобождаваме от длъжност и отговорност за 1 ЧАС.
Покупко - продажба на дружествени дялове .
Прекратяване и ликвидация на дружества .
Регистрация и вписване на нови обстоятелства в Търговския регистър .
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и кантората ни работи за намиране на ефективно и
законово решение за Вашия проблем .
Офертата е валидна за търговски дружества от всички бизнес сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ - V.T.
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/41672/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ.
Предлагаме перфектно юридическо съдействие на фирми със задължения.
Освобождаваме от длъжност и отговорност за 1 ЧАС.
Покупко - продажба на дружествени дялове .
Прекратяване и ликвидация на дружества .
Регистрация и вписване на нови обстоятелства в Търговския регистър .
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и кантората ни работи за намиране на ефективно и
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законово решение за Вашия проблем .
Офертата е валидна за търговски дружества от всички бизнес сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ - V.T.
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/41671/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ.
Предлагаме перфектно юридическо съдействие на фирми със задължения.
Освобождаваме от длъжност и отговорност за 1 ЧАС.
Покупко - продажба на дружествени дялове .
Прекратяване и ликвидация на дружества .
Регистрация и вписване на нови обстоятелства в Търговския регистър .
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и кантората ни работи за намиране на ефективно и
законово решение за Вашия проблем .
Офертата е валидна за търговски дружества от всички бизнес сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ - V.T.
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/41670/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ.
Предлагаме перфектно юридическо съдействие на фирми със задължения.
Освобождаваме от длъжност и отговорност за 1 ЧАС.
Покупко - продажба на дружествени дялове .
Прекратяване и ликвидация на дружества .
Регистрация и вписване на нови обстоятелства в Търговския регистър .
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и кантората ни работи за намиране на ефективно и
законово решение за Вашия проблем .
Офертата е валидна за търговски дружества от всички бизнес сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ - V.T.
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/41669/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ.
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Предлагаме перфектно юридическо съдействие на фирми със задължения.
Освобождаваме от длъжност и отговорност за 1 ЧАС.
Покупко - продажба на дружествени дялове .
Прекратяване и ликвидация на дружества .
Регистрация и вписване на нови обстоятелства в Търговския регистър .
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и кантората ни работи за намиране на ефективно и
законово решение за Вашия проблем .
Офертата е валидна за търговски дружества от всички бизнес сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ - V.T.
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/41668/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ.
Предлагаме перфектно юридическо съдействие на фирми със задължения.
Освобождаваме от длъжност и отговорност за 1 ЧАС.
Покупко - продажба на дружествени дялове .
Прекратяване и ликвидация на дружества .
Регистрация и вписване на нови обстоятелства в Търговския регистър .
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и кантората ни работи за намиране на ефективно и
законово решение за Вашия проблем .
Офертата е валидна за търговски дружества от всички бизнес сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ - V.T.
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/41667/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost

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
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-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/41660/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi

Детективска Агенция Инкогнито - Безплатни консултации
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/41659/detektivska-agenciya-inkognito---bezplatni-konsultacii
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Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив - Пловдив , Бургас , Пазарджик
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/41658/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---plovdiv--burgas--pazardjik

Детективи Инкогнито - Търсете отговорите на професионално ниво ! - Бургас , Пазарджик ,
Стара Загора , Пловдив
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>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
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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/41657/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza

Детективска Агенция Инкогнито - Доказан Професионализъм
Hello
We can do this type of service
you need a court in Varna.
Time for task - seven days.
Price for the service - € 1500
Sincerely - Detective Agency "Fox" - Ivan Ivanov.
http://obiavidnes.com/obiava/41655/detektivska-agenciya-inkognito---dokazan-profesionalizym

СЕКС Запознанства 100% Безплатно!
Tova e бърз начин за запознанство с нови хора, които предлагат безплатен секс. Всичко започва с обикновен виртуален
Скайп/MSN/ICQ/AIM/Yahoo флирт, но завършва с виртуален или много истински секс!
Всеки може да намери партньор за СЕКС в своя град!
http://obiavidnes.com/obiava/41654/seks-zapoznanstva-100-bezplatno

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/41650/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-3d-arhitekturno-proektirane-i-grafi

Ефикасни препарати за почистване на паркет
Bona Wood Floor Cleaner е специално разработен за почистване на лакирани дървени подове. Това е конвенционален, рН –
неутрален, готов за употреба продукт, който се предлага като спрей. Той е подходящ също така и за ламинирани
покрития, подове обработени с масло или вакси.
Специалната формула на продукта го предпазва от стичане, не оставя следи по пода и отстранява напълно всички
замърсявания и нечистотии. Съвместим напълно с Bona Wood Refresher и много други видове препарати за поддържане,
вкл. политури. Подходящ за обществена и домашна употреба.
Показатели:
• Специално разработен за лакирани дървени и коркови подове.
• Подходящ за професионална и домашна употреба.
• Почиства и подове обработени с масло и вакса.
• Съвместим напълно с Bona Wood Refresher и много други видове препарати за поддържане, вкл. политури.
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• Лесен за употреба – готов, разреден продукт
http://obiavidnes.com/obiava/41648/efikasni-preparati-za-pochistvane-na-parket

Препарати за съдове и почистване на добри цени
Предлагаме различни видове препарати за съдове и почистване на изключително достъпни цени – универсални
почистващи препарати, препарати за миене на съдове, течни сапуни и др. Само сега всички препарати за съдове и
почистване са намалени – купете универсален почистващ препарат – 750 мл. за 1.62 лв., течен сапун 1000 мл. за 1.44 лв.,
течен сапун с дозатор – 1000 мл. само за 2.25 лв., препарат за миене на съдове 1л. само за 1.35 лв., препарат за миене на
съдове – 500 мл. за 0.70 лв. и др. За повече информация за нашите препарати за съдове и почистване посетете http://edinden.com/Preparati
http://obiavidnes.com/obiava/41645/preparati-za-sydove-i-pochistvane-na-dobri-ceni

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/41639/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/41638/chastna-detektivska-agenciya-ayaks-rs-razpolaga-s-tochnata-tehnika-tochniyat-ekip-i-

Детективска Агенция-АЯКС-Частен Детектив-0888135197
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
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приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/41637/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

Ипотечни Кредити до 200000 за София и Перник
Финансова Институция Отпуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв.
Бързи Ипотечен кредит от 5000 до 200 000лв.
С ипотека на недвижим имот.
Без такса за оценка на имота.
Без доказване на доходи.
Без такса управление на кредита.
Без промяна на лихвените условия.
Погасяване на заема предсрочно без наказателна лихва.
Срок за погасяване от 1м до 60м.
Усвояване до 3 дни.
За градовете София и Перник.
Разплащанията се извършват по банков път.
Тел: 0877 99 99 60
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/31655/ipotechni-krediti-do-200000-za-sofiya-i-pernik

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

ЕТ Крон-камини и котли с твърдо гориво
ЕТ Крон търгува с различни видове камини с водна риза и мощности между 15 и 50 киловата. Извършваме проектиране,
производство и монтаж на камините. Търгуваме и с котли на твърдо гориво. Изработваме каменни облицовки от
мрамор, варовик и други материали. Плотове за баня и кухня, каменни стъпала, подпрозоречни первази – тези и други
каменни изделия ще откриете при нас.
http://obiavidnes.com/obiava/41630/et-kron-kamini-i-kotli-s-tvyrdo-gorivo

IP Видео рекордер NUUO NV-4080
IP Видео рекордер NUUO NV-4080, 8 канала, MPEG4 / H264 компресия, без HDD (поддържа 2xSATA), Lan1000, 2xUSB
http://obiavidnes.com/obiava/41628/ip-video-rekorder-nuuo-nv-4080

Частна детективска агенция Фокс-разследване
Частна детективска агенция Фокс-разследване
- Извършва детективски услуги на територията
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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/41627/chastna-detektivska-agenciya-foks-razsledvane

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
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http://obiavidnes.com/obiava/41626/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/41625/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
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Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
http://obiavidnes.com/obiava/41618/detektivska-agenciya-star

Изкупуваме фирми с задължения !!! Безплатни юридически консултации !!!
Предлагаме перфектно юридическо съдействие на фирми със задължения. Освобождаваме от длъжност и отговорност
за 1 ЧАС. Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация. Покупко - продажба
на дружествени дялове . Регистрация и вписване на нови обстоятелства в Търговския регистър . Разбираме, че вашите
изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законово решение за Вашия
проблем . Офертата е валидна за търговски дружества от всички бизнес сектори и региони на страната. 0889588919
VIP KONSULT LTD.
http://obiavidnes.com/obiava/41597/izkupuvame-firmi-s-zadyljeniya--bezplatni-yuridicheski-konsultacii-

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/41591/chastna-detektivska-agenciya-ayaks-rs-razpolaga-s-tochnata-tehnika-tochniyat-ekip-i-

Фирма Сатурн 2 ООД-силно и слаботокови ел. инсалации
Фирма „Сатурн 2” ООД е сертифицирана по ISO 9001:2008 от Global Certification Services, с дата на одобрение
25.03.2009 год. и с обхват на сертификация: направа и монтаж на слаботокава и силнотокова електрическа инсталации
и видеонаблюдение. Дружеството стриктно спазва нармативните изисквания при изграждането на електрически
инсталации, с което гарантира безопасност при експлоатацията им.
http://www.saturn-2.com
http://obiavidnes.com/obiava/41587/firma-saturn-2-ood-silno-i-slabotokovi-el-insalacii

Трайна защита от графити
Дотегна ви да се борите с надписите на хулигани по външните стени на вашия дом? Желаете ли възможност веднъж
завинаги да се справите този проблем? Чудесно решение са уникалните гелове за справяне с хулиганските графити от
Sunrise и то при цели десет процента отстъпка с промокод по време на промоцията ни за месец Август.
http://obiavidnes.com/obiava/41586/trayna-zashtita-ot-grafiti

Математика за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по математика за ученици от 7 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по
математика. Заниманията се провеждат през цялата учебна година в удобно на ученика и преподавателя време.
Цена 12 лв.на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
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e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/41580/matematika-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

Немски език за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по немски за ученици от 7 до 12 клас. Обучението включва помощ
при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат в удобно на ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/41579/nemski-ezik-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

Английски език за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по английски за ученици от 7 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат през цялата учебна година удобно за ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/41578/angliyski-ezik-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

Португалски език за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по португалски за ученици от 7 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат през цялата учебна година удобно за ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/41577/portugalski-ezik-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

Испански език за ученици от 5 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по испански за ученици от 5 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат в удобно на ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/41575/ispanski-ezik-za-uchenici-ot-5-do-12-klas

Френски език за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по френски за ученици от 7 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат през цялата учебна година в удобно за учениците време.
Цена 10 лв.на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/41574/frenski-ezik-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

Италиански език за ученици от 5 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по италиански за ученици от 5 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат в удобно за ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/41573/italianski-ezik-za-uchenici-ot-5-do-12-klas

Езикова подготовка за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира езиково обучение за ученици от 7 до 12 клас по английски, френски, немски, испански,
италиански и португалски език. Обучението включва помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и
едновременно с това разширяване на познанията по езика. Заниманията се провеждат в удобно на ученика и
преподавателя време. Предлагаме също и подготовка за матура и изпити за получаване на сертификат. Цена: 10 лева на
учебен час
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/41572/ezikova-podgotovka-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

Езиково обучение за ученици от 5 до 7 клас
Учебен център Орбис предлага групово и индивидуално обучение за деца от 5 до 7 клас по английски, немски, италиански,
френски, испански и португалски език. Работи се с подходящи за възрастта езикови системи. В процеса на обучение се
развиват всички умения – слушане, четене с разбиране, говорене и писане. Заниманията се провеждат в удобно за
учениците и преподавателя време. Цена: 10 лв. на учебен час
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/41571/ezikovo-obuchenie-za-uchenici-ot-5-do-7-klas

Подготовка по български език за кандидат-гимназисти
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по български език за приемните изпити след 7-ми клас.
Подготовката е целогодишна в удобно за учениците и преподавателя време. Обучението включва преговор на учебния
материал, тренировъчни тестове и упражнения по формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 12
лева на учебен час. При двама курсисти цената е 10 лева на учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/41570/podgotovka-po-bylgarski-ezik-za-kandidat-gimnazisti

Подготовка по математика за кандидат-гимназисти
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по математика за приемните изпити след 7-ми клас.
Подготовката е целогодишна в удобно за учениците и преподавателя време. Обучението включва преговор на учебния
материал, тренировъчни тестове и упражнения по формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 12
лева на учебен час. При двама курсисти цената е 10 лева на учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/41569/podgotovka-po-matematika-za-kandidat-gimnazisti

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
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на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/41558/detektivska-agenciya-inkognito--izdivanenablyudenieprouchvanespravkiizneveri

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/41557/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив - Пловдив , Бургас , Пазарджик
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
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-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/41556/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---plovdiv--burgas--pazardjik

БЪРЗИ КРЕДИТИ до 1000 лв.
Лесни и бързи кредити
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.b
http://obiavidnes.com/obiava/41554/byrzi--krediti--do--1000-lv

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/41552/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-3d-arhitekturno-proektirane-i-grafi

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 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;
СПЕЦИАЛНИ ОТСТЪПКИ ЗА ЗАПИСАНИТЕ ДО 01.10.2012г.!
http://obiavidnes.com/obiava/41548/kursove-za-kandidatsvane-v-unss-v-obrazovatelen-centyr-interlogos

Курсове за кандидатстване след 7 клас в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
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"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 развиване на писмени съчинения;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
СПЕЦИАЛНИ ОТСТЪПКИ ЗА ЗАПИСАНИТЕ ДО 01.10.2012!
http://obiavidnes.com/obiava/41547/kursove-za-kandidatstvane-sled-7-klas-v-obrazovatelen-centyr-interlogos

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ в СУ, УНСС, УАСГ, ВТУ, ЮЗУ, ЛТУ в Образователен
център ИНТЕРЛОГОС
български език и литература, история, география, математика, химия, биология, английски и немски 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;
СПЕЦИАЛНИ ОТСТЪПКИ ЗА ЗАПИСАНИТЕ ДО 01.10.2012!
http://obiavidnes.com/obiava/41546/kursove-za-kandidat-studenti-v-su-unss-uasg-vtu-yuzu-ltu-v-obrazovatelen-cen

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 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;
http://obiavidnes.com/obiava/41545/kursove-za-matura-v-obrazovatelen-centyr-interlogos

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;
СПЕЦИАЛНИ ОТСТЪПКИ ЗА ЗАПИСАНИТЕ ДО 01.10.2012!
http://obiavidnes.com/obiava/41544/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-bylgarski-ezik-i-literatura-v-interlogo

КАВКАЗКA ОВЧАРКA
Продавам женска кавказка овчарка на 2месеца - обезпаразитена и ваксинирана. Вет. паспорт.
http://obiavidnes.com/obiava/41541/kavkazka-ovcharka

КАВКАЗКИ ОВЧАРКИ /// Р-К "TERRA TANGRA"
Развъдник "TERRA TANGRA" продава женски кученца, порода кавказка овчарка. Д.р. 10.05.2012г. Баща - РУССКИЙ
МЕДВЕДЬ ГЕТМАН - ШАМПИОН НА РУСИЯ, КЛУБЕН ПОБЕДИТЕЛ НА РУСИЯ, ШАМПИОН НА РФЛС, ШАМПИОН
НА РФОС, ШАМПИОН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ШАМПИОН НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ, R-ШАМПИОН ПО
ОХРАНА НА УКРАЙНА. Майка - КАЛИНА ТАНГРА от Чингиз. Малките са обезпаразитени и ваксинирани. FCI
родословия, международни вет.паспорти, микрочипове.
http://www.terra-tangrabg.com В сайта ни може да видите снимки на нашите питомци, да узнаете за нашите
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достижения, да получите информация за стандарта на породата. Споделете с нас удоволствието от общуването с
тази изключително интелигентна порода!!!
http://obiavidnes.com/obiava/41540/kavkazki-ovcharki---r-k-terra-tangra

Гулбанис Вайн-производство на качествени вина
Модерното имение „Гулбанис Вайн" е подбрало подходящи за региона сортове грозде - Каберне Фран, Каберне Совиньон,
Саперави, Мускат Бианко, Шардоне, Гевюрцтраминер, Каберне Карменере, Марселан, Мерло и Сира. За да осигурим
основата за производство на качествено вино, ние сме ангажирали множество консултанти по лозарство, работници и
агрономи!Реколтата ще отлежава във висококачествени бъчви. За повече информация посете нашия сайт!
http://www.gulbaniswine.com
http://obiavidnes.com/obiava/41539/gulbanis-vayn-proizvodstvo-na-kachestveni-vina

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 от САЩ с размери:
8.7мм, 9.5мм, 11мм, 15мм и 18х1220х2440мм
Складови бази във Варна и София! Доставки в цялата страна!
тел: 0884266912
http://shperplat.com/
http://obiavidnes.com/obiava/41534/wwwshperplatcom---hidrofoben-shperplat-ot-vnositelya---planet-stroy-2008-ood

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/41532/agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

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
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и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/41531/agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

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 !
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/41524/detektivska-agenciya-hameleon---08876057980878747345

Матираща паста за стъкло и мрамор на супер цена | sveteshtiboi.com
Светещи бои за различни повърхности. Качество и ниски цени. Подходящи както за боди арт, така и за нанасяне върху
метал и бетон. Светещи бои от sveteshtiboi.com
http://obiavidnes.com/obiava/41520/matirashta-pasta-za-styklo-i-mramor-na-super-cena--sveteshtiboicom

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. БЕЗПЛАТНИ ЮРИДИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ .
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ И АКЦИИ .
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ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА .
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР .
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ .
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА .
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ И ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ .
НОВЕ КОНСУЛТ - V.T.
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/41475/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-bezplatni-yuridicheski-konsultacii

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ .
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ И АКЦИИ .
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА .
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР .
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ .
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА .
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ И ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ .
НОВЕ КОНСУЛТ - V.T.
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/41474/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ .
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ И АКЦИИ .
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА .
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР .
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ .
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА .
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РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ И ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ .
НОВЕ КОНСУЛТ - V.T.
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/41473/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ .
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ И АКЦИИ .
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА .
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР .
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ .
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА .
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ И ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ .
НОВЕ КОНСУЛТ - V.T.
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/41472/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

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/41467/chastna-detektivska-agenciya-ayaks-rs-razpolaga-s-tochnata-tehnika-tochniyat-ekip-i-

Заваръчни инвертори Fimer от фирма Карнес
Заваръчни инвертори FIMER от фирма Карнес – Варна и Русе. Търговия със заваръчни инвертори от най-висок клас.
Заваръчните инвертори намаляват теглото на заваръчните машини, а работата с тях е по-лека и по-безопасна.
Свържете се с нас за информация за предлаганите модели заваръчни инвертори. Повече информация за заваръчни
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инвертори вижте на http://karnes.bg
http://obiavidnes.com/obiava/41461/zavarychni-invertori-fimer-ot-firma-karnes

Зъбни колела от фирма Карнес
Зъбни колела – цилиндрични зъбни колела, конусни зъбни колела, червячни зъбни колела и червячни винтове от фирма
Карнес – Русе и Варна. Предлагаме производство на зъбни колела и вал-зъбни колела, зъбонарязване и др. Повече
информация вижте на http://karnes.bg
http://obiavidnes.com/obiava/41460/zybni-kolela-ot-firma-karnes

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/41454/wwwshperplateu---hidrofoben-shperplat--vodoustoychiv

Детективска Агенция - Фокс- Частни Детективи -0888400413, 0897024504
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвременната
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
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Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/41448/detektivska-agenciya---foks--chastni-detektivi--0888400413-0897024504

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/41447/chastna-detektivska-agenciya-ayaks-rs-razpolaga-s-tochnata-tehnika-tochniyat-ekip-i-

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
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http://obiavidnes.com/obiava/41442/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
http://obiavidnes.com/obiava/41441/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza

Сувенири от дърво произведени в България
В онлайн магазина ни можете да откриете ръчно изработени шахове и табли, продукти за професионален шах,
аксесоари за шах и табла и др. Предлагаме и различни сувенири от дърво – бъклици и бурета, кутии за бутилки, кутии за
съхранение, скринове, мускали, сгъваемо столче от парен бук, статив за картина от парен бук и др. Всички продукти са
ръчно произведени в с. Орешак, област Троян. Може да се възползвате от нашите намаления - купете сега подаръчен
комплект - бъклица, розова вода и кърпичка за 3.50 лв., бъклица с фолклорни мотиви с контейнер - 0.375 мл. за 17.00 лв.,
поставка за бутилка с пирограф - 700 мл. за 13.00 лв., поставка за бутилка орех - 700 мл. за 11.00 лв., кутия за карти с
пирограф – единична за 5.00 лв, мускал с български мотиви и розова вода – 0.3 % за 0.80 лв. За повече информация
посетете - http://shop.shahtabla.com/index.php?route=product/category&path=41
http://obiavidnes.com/obiava/41438/suveniri-ot-dyrvo-proizvedeni-v-bylgariya

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
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http://obiavidnes.com/obiava/41435/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/41434/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/41433/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-3d-arhitekturno-proektirane-i-grafi

Превоз на покъщнина, багаж,мебели БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН.0898874253/0877663995/Транспортни
услуги -София/ ТОВАРНИ ТАКСИТА
Превози на мебели, багаж, покъщнина - без почивен ден. Транспортни услуги с бордови микробуси и камиони с дължина на
товарната част до 4,50 метра. Преместване на багаж от жилища, офиси, магазини, складове. Подсигурява хамалски
услуги. Безплатен оглед. Транспорт с мебелен фургон изцяло тапициран от вътрешна страна за запазване целостта на
Вашето обзавеждане. Специализиран транспорт на мебели. Транспорт на товари в рамките на ЕС. Възможност за
експресни доставки на стоки до всяка точка в ЕС. Международни премествания. Коректност. Тел:02/4890390 /
0877663995 / 0898874253 http://valtrans.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/41428/prevoz-na-pokyshtnina-bagajmebeli-bez-pochiven-den08988742530877663995transpor

WWW.SHPERPLAT.COM - Водоустойчив Шперплат от Вносителя - Планет Строй 2008 ООД
Най-големия Вносител в България на ХИДРОФОБЕН Шперплат и ОСБ-3 ПЛОСКОСТИ предлага най-ниски ЦЕНИ!
Планет Строй 2008 ООД предлага:
ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ : 21х1220х2440мм и 20х1220х2440мм и ОСБ-3 Плоскости /влагоустойчиви/ внос от САЩ с
размери: 8.7мм, 9.5мм, 11мм, 15мм и 18.3х1220х2440мм;
Най-висококачествения водоустойчив шперплат клас А/А маркиран еднострано с лого се предлага единствено от нас с
размери 21х1220х2440мм. Предлаганият от нас шперплат с отпечатано лого (PS-ply) на него гарантира най-доброто
качество на китайски шперплат на нашия пазар. Този шперплат може да се използва поне 2 (два) пъти повече от
останалия шперплат на пазара.
Той се произвежда под наш контрол и е наша запазена марка.
Фирмата предоставя всички сертификати за качество и изпитателни протоколи на своите клиенти
ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА!
гр. София – Офис- ул. Иван Тургенев 2, тел./факс: 02/ 931 03 48
гр. София – Склад Челопечене тел./факс: 02/ 994 55 38
гр. Варна, ЗПЗ, в двора на Терснаб - Склад № 6 тел./факс: 052/ 727 003
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www.shperplat.com
www.vodoustoichivshperplat.com
www.osbbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/41424/wwwshperplatcom---vodoustoychiv-shperplat-ot-vnositelya---planet-stroy-2008-ood

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.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/41421/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali-spiral-potato-slicer

Електронна цигара eGo-Т 1100,eGo-W 1100
ЕЛЕКТРОННА ЦИГАРА eGo-Т 1100 mAh battery - най-усъвършенстваната електронна цигара в света
за в момента - модел 2012 г.
eGo-Т - новият модел с Индикатор на батерията се счита за най-усъвършенстваната електронна цигара в света в
момента.
Технологията на този модел, е разработена от фирмата Janty – Белгия.
ЕЛЕКТРОННА ЦИГАРА eGo-W 1100 mAh battery
Атомизтора е с голям резервоар и е пригоден за директно накапване с никотинова течност
За повече информация кликнете тук
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/41416/elektronna-cigara-ego-t-1100ego-w-1100

Стийм МопХ 5 !Пейнт зуум, Масажори!Виброколани!Целутрон,Йонизатор
ДЕТОКСИКАТОР Електрическа подачистачка! ,Антирадар,Лодка за захранка
1 ДЕТОКСИКАТОРИ 176 лв
2 Магнитни наколенки др Ливайн - 39лв !
3 Парочистачка Стийм Моп X 5 Цена -129лв
4 Масажна - масажираща седалка 179.лв
5 Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване 89.90 лв
6 Риболовен сонар 150лв
7 Вибриращ колан с термо ефект за бързо отслабване и идеална фигура. 85.лв
8 Електрическа подочистачка Twister Sweeper 46лв
9 Химикалка с вградена камера -60 лв
10 PhotoBlocker Спрей За защита от камерите на КАТ 25 лв
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11 Енергийна гривна power balance-19 !
12 Антицелулитен вибромасажор Manipol Body 65 лв !
14 Парктроник за автомобил 65
15 Заличител на драскотини "Fix It Pro" 10лв
16 Вибриращ колан 65лв
17 Уред за сребърна вода 79лв
18 Козметични продукти на Dr. Juchheim Cosmetics 60 -99лв
19 Нео Сокет намалява консумацията на гориво на вашия автомобил 19лв
20 Дерма Сета за ефективно и безболезнено обезкосмяване 55лв
21 ФРИМАТОР-УЛТРАЗВУКОВ ПИЛИНГ 199лв
23
24 Квантов Анализатор - Компютърна диагностика на здравословното състояние 900лв
25 Виброплейт Фитнес уред от ново поколение 570лв
26 ПРЕЧИСТВАТЕЛ НА ВЪЗДУХ с ЙОНИЗАТОР, ОЗОНАТОР, UV БАКТЕРИЦИДНА ЛАМПА, HEPA и E.S.P. филтър.
210лв
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/41415/stiym-moph-5-peynt-zuum-masajorivibrokolanicelutronyonizator

Детоксикатор целутрон квантов анализатор
БГ магазин предлага на своите клиенти различни видове детоксикатори – високотехнологични устройства,
които с помощта на водната детоксикация помагат на тялото да се пречиства само.
Можете да го използвате сами и употребата му не изисква никаква специална подготовка.
Предлаганите от нас модели са ST-901 A -285 лв; ST-901 С-450лв ;
както и Лазерен детоксикатор ”Laser Blood Cleaner- 480лв” – прочиства кръвта от мастни и отпадни образувания
посредством лазер.
Квантов анализатор за ранна диагностика на здравословното състояние 700 лв
ЦЕЛУТРОН ЗА УСКОРЯВАНЕ НА МЕТАБОЛИЗМА И РЕДУЦИРАНЕ НА ТЕЛЕСНИТЕ МАЗНИНИ 650 лв!
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/41414/detoksikator-celutron-kvantov-analizator

Пейнт Зуум
Пейнт Зуум
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
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www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/41413/peynt-zuum

На море във Вила Диана-Ахелой
ила Диана разполага с двойни, тройни стаи и студия оборудвани с кухни. Вилата се намира на брега на р.Ахелой и на 800м
от плажната ивица. Почиващите ползват и разположения в двора басеин с шезлонги и барбекю. На разположение на
гостите е и телевизионна стая с барче. Вила Диана ви дава възмойност за приятно изживяване на Вашата лятна
почивка.
tel059685756 gsm 0897271021 skype mihail9905
http://obiavidnes.com/obiava/41375/na-more-vyv-vila-diana-aheloy

Продавам
Кафе автомат ЗАНУСИ ВЕНЕЦИЯ ВЕНДИГ в отлично състояние.Автомата е с 8 позиции,връща ресто,работи с
монети от 5,10,20,50,1.оолв.Подходящ за офиси,хотели,заводи,предприятия с над 50 служитела.0897246126 , 0897272779
http://obiavidnes.com/obiava/41372/prodavam

Продавам
Кафе автомат ЗАНУСИ ВЕНЕЦИЯ ВЕНДИГ в отлично състояние.Автомата е с 8 позиции,връща ресто,работи с
монети от 5,10,20,50,1.оолв.Подходящ за офиси,хотели,заводи,предприятия с над 50 служитела.
http://obiavidnes.com/obiava/41371/prodavam

Електронна цигара Elips
Електронната цигара Elips
http://obiavidnes.com/obiava/41367/elektronna-cigara-elips

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/41359/agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

Вечерен курс по английски език за ниво В2 – 150 лева
Езиков център „Юнити” организира вечерен курс по английски език за ниво В2. Начало на курса: 10 септември 2012г.
Цена: 150 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
Нансен” 33, ап.9
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http://obiavidnes.com/obiava/41358/vecheren-kurs-po-angliyski-ezik-za-nivo-v2--150-leva

ЕЛ. ТЕХНИЦИ С ОПИТ
Търсим ЕЛ. ТЕХНИЦИ С ОПИТ за строителни обекти в Европа.
Изисквания:
- Средно специално образование или квалификация
- Опит и стаж на позицията - минимум 5 години
- Желание за работа в екип по обекти
Ние предлагаме:
- Трудов договор
- Безплатна квартира и транспорт до строителния обект
- Петдневна работна седмица
За записване за интервю позвънете на тел: 02/ 4761502 от 10:00 часа до 17:00 часа от Понеделник до Петък.
Носете автобиография, всички документи / ксерокопия / на дипломи и квалификации.
http://obiavidnes.com/obiava/41354/el-tehnici-s-opit

ДЪРВОДЕЛЦИ В СТРОИТЕЛСТВОТО
Търсим ДЪРВОДЕЛЦИ В СТРОИТЕЛСТВОТО за строителни обекти в Европа.
Изисквания:
- Средно специално образование
- Документ от строителен техникум или дървообработване
- Стаж и опит на позицията минимум 5 години
- Желание за работа в екип по обекти
- Начално ниво на френски или английски език ще бъде предимство
Ние предлагаме:
- Трудов договор
- Безплатна квартира и транспорт до строителния обект
- Петдневна работна седмица
За записване за интервю позвънете на тел: 02/ 4761502 от 10:00 часа до 17:00 часа от Понеделник до Петък.
Носете автобиография, всички документи / ксерокопия / на дипломи и квалификации.
http://obiavidnes.com/obiava/41353/dyrvodelci-v-stroitelstvoto

МОНТАЖНИЦИ НА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ / ЗАВАРЧИЦИ СО /
Търсим МОНТАЖНИЦИ НА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ / ЗАВАРЧИЦИ СО / с квалификация „Заварчик” за строителни
обекти в Европа.
Изисквания:
- Средно техническо образование – квалификация „Заварчик”
- Опит и стаж на тази позиция най-малко три години
- Голямо предимство ще бъде ползването на англйски, френски или немски език на разговорно ниво
- Желание за работа на срочен договор- до 6 месеца
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Ние предлагаме:
- Трудов договор
- Безплатна квартира и транспорт до строителния обект
- Петдневна работна седмица
За записване за интервю позвънете на тел: 02/ 4761502 от 10:00 часа до 17:00 часа от Понеделник до Петък.
Носете автобиография, всички документи / ксерокопия / на дипломи и квалификации.
http://obiavidnes.com/obiava/41352/montajnici-na-metalni-konstrukcii--zavarchici-so-

Подготовка за сертификати по португалски език CAPLE
Учебен център Орбис организира групова и индивидуална подготовка за изпитите за сертификати по португалски език
CAPLE. Изпитите се провеждат в 5 нива според Европейската езикова рамка (А2 – C2). Разработва се обстойно всеки
елемент от формата на изпита (слушане и четене с разбиране, граматичен тест, устно събеседване). Курсовете са с
продължителност 60 учебни часа, цена 220 лв. Индивидуалното обучение е 15 лв. на учебен час. Подготовката се води от
квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http:// www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/41349/podgotovka-za-sertifikati-po-portugalski-ezik-caple

Подготовка за сертификати на Cambridge FCE и CAE
Учебен център Орбис организира групова и индивидуална подготовка за изпитите за сертификати на Cambridge: FCE
(First Certificate in English) и CAE (Certificate of Advanced English). Разработва се обстойно всеки елемент от формата на
изпита. Курсовете са с продължителност 60 учебни часа, цена 220 лв. Индивидуалното обучение е 15 лв. на учебен час.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http:// www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/41348/podgotovka-za-sertifikati-na-cambridge-fce-i-cae

Подготовка по английски език за сертификат TOEFL
Учебен център Орбис организира групова и индивидуална подготовка за изпитите за сертификат по английски език
TOEFL. Разработва се обстойно всеки елемент от формата на изпита – Listening (слушане), Speaking (говорене), Reading
(четене) и Writing (писане).
Курсовете са с продължителност 60 учебни часа, цена 220 лв. Индивидуалното обучение е 15 лв. на учебен час.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http:// www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/41347/podgotovka-po-angliyski-ezik-za-sertifikat-toefl
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Подготовка по испански език за сертификат DELE
Учебен център Орбис организира групова и индивидуална подготовка за изпитите за сертификат по испански език DELE.
Има три сесии в годината – май, август и ноември . Разработва се обстойно всеки елемент от формата на изпита –
слушане с разбиране, граматичен тест, писане на есе и устно събеседване.
Курсовете са с продължителност 60 учебни часа, цена 220 лв. Индивидуалното обучение е 15 лв. на учебен час.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http:// www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/41345/podgotovka-po-ispanski-ezik-za-sertifikat-dele

Подготовка за сертификат по френски език TCFQ Квебек
Учебен център Орбис организира групова и индивидуална подготовка за изпитите за сертификат по френски език TCF
Квебек. Разработва се обстойно всеки елемент от формата на изпита – разбиране на устна реч и изразяване на устна
реч, разбиране на писмена реч и изразяване на писмена реч.
Курсовете са с продължителност 60 учебни часа, цена 220 лв. Индивидуалното обучение е 15 лв. на учебен час.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http:// www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/41344/podgotovka-za-sertifikat-po-frenski-ezik-tcfq-kvebek

Подготовка за сертификат по френски език DELF и DALF
Учебен център Орбис организира групова и индивидуална подготовка за изпитите за сертификат по френски език DELF
(А1, A2, B1, B2) и DALF (C1, C2). Има две сесии в годината. Разработва се обстойно всеки елемент от формата на
изпита – разбиране на устна реч и изразяване на устна реч, разбиране на писмена реч и изразяване на писмена реч.
Курсовете са с продължителност 60 учебни часа, цена 220 лв. Индивидуалното обучение е 15 лв. на учебен час.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http:// www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/41343/podgotovka-za-sertifikat-po-frenski-ezik-delf-i-dalf

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Стара Загора
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвременната
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
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частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/41342/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-stara-zagora

Курс по италиански език за сертификат CELI
Учебен център Орбис организира групова и индивидуална подготовка за изпитите за сертификат по италиански език
CELI към университета в гр. Перуджа. Изпитните сесии са два пъти в годината – юни и ноември/декември. Разработва
се обстойно всеки елемент от формата на изпита – слушане с разбиране, граматичен тест, писане на есе и устно
събеседване.
Курсовете са с продължителност 60 учебни часа, цена 220 лв. Индивидуалното обучение е 15 лв. на учебен час.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http:// www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/41340/kurs-po-italianski-ezik-za-sertifikat-celi

Подготовка за сертификат
Учебен център Орбис организира групова и индивидуална подготовка за изпитите за сертификат по италиански (CELI),
испански (DELE), френски (DELF, DALF за Франция и TCFQ за Канада), португалски (CAPLE) и английски език (TOEFL,
Cambridge FCE и CAE ). Разработва се обстойно всеки елемент от формата на съответния изпит (слушане с разбиране,
граматичен тест, писане на есе, устно събеседване, изразяване на писмена и устна реч).
Курсовете са с продължителност 60 учебни часа, цена 220 лв. Индивидуалното обучение е 15 лв. на учебен час.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http:// www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/41339/podgotovka-za-sertifikat

Ако имате затруднения при превеждане на специализиран текст нашата страница ви предлага професионални
легализации .
http://obiavidnes.com/obiava/41338/ako-imate-zatrudneniya-pri-prevejdane-na-specializiran-tekst-nashata-stranica-vi-p
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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/41336/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-3d-arhitekturno-proektirane-i-grafi

Разрешаване на спорове
Разрешаване на конфликти, развод по взаимно съгласие, консултации по възникнали спорове, споразумяване за дългове
чрез медиация, гр. София, ул. Шандор Петьофи № 33, ет. 2 (Петте кюшета)www.aiankov.com
http://obiavidnes.com/obiava/41335/razreshavane-na-sporove

Интересното във футбола
Искате най-интересна информация за предстоящите футболни двубои ? Във futbolnipgonozi.com ще я намерите
http://obiavidnes.com/obiava/41333/interesnoto-vyv-futbola

Nota Bene Bijou
Имате ли желание купите нещо модерно на вашето гадфже ? Направете й изненада с Notabenebijou.com .
http://obiavidnes.com/obiava/41326/nota-bene-bijou

спешни ремонти по домовете
Посетете нашия уеб сайт: http://xn-----7kcjlvnmjbifmfly.org за да разберете повече за нашата фирма за ремонт на
покриви. Тук ще намерите и галерия където можете да разгледате нашите скорошни проекти.
http://obiavidnes.com/obiava/41325/speshni-remonti-po-domovete

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/41323/chastna-detektivska-agenciya-ayaks-rs-razpolaga-s-tochnata-tehnika-tochniyat-ekip-i-

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
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-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/41319/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
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
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E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/41318/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
http://obiavidnes.com/obiava/41317/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza

Летни занимания в Детско Арт Студио НИК
Всяко дете мечтае за ваканция. Това е неговото време за игри, приятелства, за опознаване на света по начин различен от
представения в училището.
Ние от Детско Арт Студио НИК предлагаме на вашето внимание лятна занималня, в която вашите деца ще бъдат на
сигурно и уютно място от 8 до 18 часа. Ще бъдат сред връстници и позитивни възрастни.
Седмичната ни ваканционна програма е направена така, че заедно:
*ще творим по време на ежедневните ни ТВОРЧЕСКИ ЗАНИМАНИЯ
*през седмицата ще има специални часове за четене на приказки, след което всяко дете ще НАПРАВИ СОБСТВЕНА
КНИЖКА с картинки за прочетената приказка
*ще преживяват театралното куклено изкуство , децата ще са част от всяка една подробност от МАГИЯТА- ТЕАТЪР
*ще готвим – в ЧАСОВЕ ЗА ВКУСОТИЙКИ децата ще научат основното , което е необходимо, за да си направят нещо
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здравословно, вкусно и как с фантазията им то да изглежда красиво;
*следвайки системата на Робърт Киосаки под формата на игри - децата ще бъдат запознавани с основните принципи на
ФИНАНСОВА ГРАМОТНОСТ.
*ще се смеем. Два пъти в седмицата ще имаме сесии по ЙОГА НА СМЕХА.
Такси за летни занимания в нашето “Лятно АРТ училище” в Лозенец:
Седмична целодневна такса - 95 лв.
Седмична полудневна такса - 65 лв.
Месечна целодневна такса - 285 лв.
Месечна полудневна такса - 195 лв.
Към седмичната и месечна такса са включени и всички материали за творческите занимания.
Отстъпки 20% за 2 деца от едно семейство.
Обядът е по желание от фирма за кетеринг Вивета - поръчва се предварително ден за ден.
Нашето помещение в Лозевец е в английски двор и децата през целия ден са на свеж въздух. Наблизо е Южният парк,
където провеждаме експедиции, конкурси за рисунки на асфалт и пикници.
Лятото може да бъде вълнуващо, лятото може да бъде вдъхновяващо, лятото може да постави началото на нови
приятелства.
Летните занимания на нашето “Лятно АРТ училище” - неповторимо приключение в опознаване на красотата, която
можем да създадем.
Започваме на 04.06.2012 година
всеки делничен ден от 8 до 18 часа
Записване и контакти на телефон: 0896717188 // 0896717192
Местата са ограничени. Осигурете на вас едно спокойно лято, а за децата ви то ще бъде полезно и забавно.
За повече информация, галерия и онлайн АРТ магазинчето ни посетете http://www.nik-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/41314/letni-zanimaniya-v-detsko-art-studio-nik

WWW.SHPERPLAT.COM - Водоустойчив Шперплат от Вносителя - Планет Строй 2008 ООД
Най-големия Вносител в България на ХИДРОФОБЕН Шперплат и ОСБ-3 ПЛОСКОСТИ предлага най-ниски ЦЕНИ!
Планет Строй 2008 ООД предлага:
ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ : 21х1220х2440мм и 20х1220х2440мм и ОСБ-3 Плоскости /влагоустойчиви/ внос от САЩ с
размери: 8.7мм, 9.5мм, 11мм, 15мм и 18.3х1220х2440мм;
Най-висококачествения водоустойчив шперплат клас А/А маркиран еднострано с лого се предлага единствено от нас с
размери 21х1220х2440мм. Предлаганият от нас шперплат с отпечатано лого (PS-ply) на него гарантира най-доброто
качество на китайски шперплат на нашия пазар. Този шперплат може да се използва поне 2 (два) пъти повече от
останалия шперплат на пазара.
Той се произвежда под наш контрол и е наша запазена марка.
Фирмата предоставя всички сертификати за качество и изпитателни протоколи на своите клиенти
ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА!
гр. София – Офис- ул. Иван Тургенев 2, тел./факс: 02/ 931 03 48
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гр. София – Склад Челопечене тел./факс: 02/ 994 55 38
гр. Варна, ЗПЗ, в двора на Терснаб - Склад № 6 тел./факс: 052/ 727 003
http://obiavidnes.com/obiava/41313/wwwshperplatcom---vodoustoychiv-shperplat-ot-vnositelya---planet-stroy-2008-ood

еротична наслада
сексапилна и перверзна мацка предлага еротични услуги. работя предимно на мой терен , но може и на ваш. работя
денонощно. предлагам както стандартни така и нестандартни услуги.
http://obiavidnes.com/obiava/41309/erotichna-naslada

КУПУВАМЕ ФИРМИ С ЗАДЪЛЖЕНИЯ!ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ!
Купуваме фирми-търговски дружества с задължения АД ЕАД ООД ЕООД !!!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 ние работим за намиране на
ефективно, законово решение за Вашия проблем! ! ! Гарантираме високо ниво на професионализъм при осъществяване на
процедурите и коректност! ! ! Цената за услугата е по договаряне,и се заплаща след Регистрация и вписване на новите
обстоятелства в Търговския регистър !!! Сделките се консултират и подготвят от Корпоративни адвокати,а при
желание от ваша страна и от ваш доверен адвокат !!!
Само при нас ВИ отпада солидарната отговорност !!!
Офертата се отнася за всички бизнес сектори и региони на България !!! Очакваме сериозни бизнес предложения само на
посочения за контакти тел.0896948733
http://obiavidnes.com/obiava/41308/kupuvame-firmi-s-zadyljeniyaosvobojdavame-ot-otgovornost

КУПУВАМЕ ФИРМИ С ЗАДЪЛЖЕНИЯ!ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ!
Купуваме фирми-търговски дружества с задължения АД ЕАД ООД ЕООД !!!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 ние работим за намиране на
ефективно, законово решение за Вашия проблем! ! ! Гарантираме високо ниво на професионализъм при осъществяване на
процедурите и коректност! ! ! Цената за услугата е по договаряне,и се заплаща след Регистрация и вписване на новите
обстоятелства в Търговския регистър !!! Сделките се консултират и подготвят от Корпоративни адвокати,а при
желание от ваша страна и от ваш доверен адвокат !!!
Само при нас ВИ отпада солидарната отговорност !!!
Офертата се отнася за всички бизнес сектори и региони на България !!! Очакваме сериозни бизнес предложения само на
посочения за контакти тел.0896948733
http://obiavidnes.com/obiava/41307/kupuvame-firmi-s-zadyljeniyaosvobojdavame-ot-otgovornost

КУПУВАМЕ ФИРМИ С ЗАДЪЛЖЕНИЯ!ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ!
Купуваме фирми-търговски дружества с задължения АД ЕАД ООД ЕООД !!!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 ние работим за намиране на
ефективно, законово решение за Вашия проблем! ! ! Гарантираме високо ниво на професионализъм при осъществяване на
процедурите и коректност! ! ! Цената за услугата е по договаряне,и се заплаща след Регистрация и вписване на новите
обстоятелства в Търговския регистър !!! Сделките се консултират и подготвят от Корпоративни адвокати,а при
желание от ваша страна и от ваш доверен адвокат !!!
Само при нас ВИ отпада солидарната отговорност !!!
Офертата се отнася за всички бизнес сектори и региони на България !!! Очакваме сериозни бизнес предложения само на
посочения за контакти тел.0896948733
http://obiavidnes.com/obiava/41306/kupuvame-firmi-s-zadyljeniyaosvobojdavame-ot-otgovornost
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КУПУВАМЕ ФИРМИ С ЗАДЪЛЖЕНИЯ!ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ!
Купуваме фирми-търговски дружества с задължения АД ЕАД ООД ЕООД !!!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 ние работим за намиране на
ефективно, законово решение за Вашия проблем! ! ! Гарантираме високо ниво на професионализъм при осъществяване на
процедурите и коректност! ! ! Цената за услугата е по договаряне,и се заплаща след Регистрация и вписване на новите
обстоятелства в Търговския регистър !!! Сделките се консултират и подготвят от Корпоративни адвокати,а при
желание от ваша страна и от ваш доверен адвокат !!!
Само при нас ВИ отпада солидарната отговорност !!!
Офертата се отнася за всички бизнес сектори и региони на България !!! Очакваме сериозни бизнес предложения само на
посочения за контакти тел.0896948733
http://obiavidnes.com/obiava/41305/kupuvame-firmi-s-zadyljeniyaosvobojdavame-ot-otgovornost

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/41303/wwwshperplateu---hidrofoben-shperplat--vodoustoychiv

Курсове за кандидат-студенти по Английски език
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ и МАТУРА
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети. Подготовката гарантира
успешно полагане на изпитите за Матура, УНСС, СУ, МУ, ТУ и др. вузове в страната.
Сега вече имате възможност да се запишете на качествен курс по:
Български език и Литература
Математика
География
История
Биология
Химия
Английски език
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
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Занятията започват в края на септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността
на курсовете, без значение от стартирането им, е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди
кандидатстудентските изпити и МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
І вноска: 285 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
І вноска: 310 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
занимания по избрания предмет (септември - май)
помагала и материали по избрания предмет
тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/41302/kursove-za-kandidat-studenti-po-angliyski-ezik

Курсове за кандидат-студенти по Химия
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ и МАТУРА
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети. Подготовката гарантира
успешно полагане на изпитите за Матура, УНСС, СУ, МУ, ТУ и др. вузове в страната.
Сега вече имате възможност да се запишете на качествен курс по:
Български език и Литература
Математика
География
История
Биология
Химия
Английски език
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват в края на септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността
на курсовете, без значение от стартирането им, е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди
кандидатстудентските изпити и МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
І вноска: 285 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
І вноска: 310 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
занимания по избрания предмет (септември - май)
помагала и материали по избрания предмет
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тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/41301/kursove-za-kandidat-studenti-po-himiya

Курсове за кандидат-студенти по Биология
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ и МАТУРА
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети. Подготовката гарантира
успешно полагане на изпитите за Матура, УНСС, СУ, МУ, ТУ и др. вузове в страната.
Сега вече имате възможност да се запишете на качествен курс по:
Български език и Литература
Математика
География
История
Биология
Химия
Английски език
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват в края на септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността
на курсовете, без значение от стартирането им, е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди
кандидатстудентските изпити и МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
І вноска: 285 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
І вноска: 310 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
занимания по избрания предмет (септември - май)
помагала и материали по избрания предмет
тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/41300/kursove-za-kandidat-studenti-po-biologiya

Курсове за кандидат-студенти по История
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ и МАТУРА
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети. Подготовката гарантира
успешно полагане на изпитите за Матура, УНСС, СУ, МУ, ТУ и др. вузове в страната.
Сега вече имате възможност да се запишете на качествен курс по:
Български език и Литература
Математика
География
История
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Биология
Химия
Английски език
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват в края на септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността
на курсовете, без значение от стартирането им, е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди
кандидатстудентските изпити и МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
І вноска: 285 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
І вноска: 310 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
занимания по избрания предмет (септември - май)
помагала и материали по избрания предмет
тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/41299/kursove-za-kandidat-studenti-po-istoriya

prodavam carevitca za silaj plovdivsko 0876333450
http://obiavidnes.com/obiava/41298/prodavam-carevitca-za-silaj-plovdivsko-0876333450

Курсове за кандидат-студенти по География
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ и МАТУРА
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети. Подготовката гарантира
успешно полагане на изпитите за Матура, УНСС, СУ, МУ, ТУ и др. вузове в страната.
Сега вече имате възможност да се запишете на качествен курс по:
Български език и Литература
Математика
География
История
Биология
Химия
Английски език
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват в края на септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността
на курсовете, без значение от стартирането им, е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди
кандидатстудентските изпити и МАТУРАТА.
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ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
І вноска: 285 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
І вноска: 310 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
занимания по избрания предмет (септември - май)
помагала и материали по избрания предмет
тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/41297/kursove-za-kandidat-studenti-po-geografiya

Курсове за кандидат-студенти по Математика
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ и МАТУРА
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети. Подготовката гарантира
успешно полагане на изпитите за Матура, УНСС, СУ, МУ, ТУ и др. вузове в страната.
Сега вече имате възможност да се запишете на качествен курс по:
Български език и Литература
Математика
География
История
Биология
Химия
Английски език
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват в края на септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността
на курсовете, без значение от стартирането им, е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди
кандидатстудентските изпити и МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
І вноска: 285 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
І вноска: 310 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
занимания по избрания предмет (септември - май)
помагала и материали по избрания предмет
тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
проверка на домашни работи
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http://obiavidnes.com/obiava/41296/kursove-za-kandidat-studenti-po-matematika

Курсове за кандидат-студенти по Български език и Литература
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ и МАТУРА
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети. Подготовката гарантира
успешно полагане на изпитите за Матура, УНСС, СУ, МУ, ТУ и др. вузове в страната.
Сега вече имате възможност да се запишете на качествен курс по:
Български език и Литература
Математика
География
История
Биология
Химия
Английски език
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват в края на септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността
на курсовете, без значение от стартирането им, е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди
кандидатстудентските изпити и МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
І вноска: 285 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
І вноска: 310 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
занимания по избрания предмет (септември - май)
помагала и материали по избрания предмет
тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/41295/kursove-za-kandidat-studenti-po-bylgarski-ezik-i-literatura

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ и МАТУРА
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети. Подготовката гарантира
успешно полагане на изпитите за Матура, УНСС, СУ, МУ, ТУ и др. вузове в страната.
Сега вече имате възможност да се запишете на качествен курс по:
Български език и Литература
Математика
География
История
Биология
Химия
Английски език
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Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват в края на септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността
на курсовете, без значение от стартирането им, е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди
кандидатстудентските изпити и МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
І вноска: 285 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
І вноска: 310 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
занимания по избрания предмет (септември - май)
помагала и материали по избрания предмет
тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/41294/kursove-za-kandidat-studenti

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/41290/agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
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опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
0877540309
http://obiavidnes.com/obiava/41283/masajna-masajirashta-sedalka

Ламинат от Sunrise
Декоративни подови настилки, декоративни бои и первази от Sunrise. Осигурете на своето семейство елегантност, уют
и красота.
http://obiavidnes.com/obiava/41277/laminat-ot-sunrise

Franchise portal in Italy
Трябва ви Franchising? Предлагаме ви да откриете информация за Franchising Italia. Заповядайте на нашата тематична
страница за Salonefranchisingmilano.Com.
http://obiavidnes.com/obiava/41269/franchise-portal-in-italy

Металните покриви добър избор ли са ?
Метални покриви - предимства. Предлагаме ви да намерите отговор за Метални покриви - предимства на нашата
специализиране страница
http://obiavidnes.com/obiava/41267/metalnite-pokrivi-dobyr-izbor-li-sa-

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/41263/detektivska-agenciya-star

Егида София-охранителни дейности
“Егида София” предлага на своите клиенти и партньори пълната гама от услуги в областта на сигурността и охраната.
Дружеството притежава собствен транспорт – патрулни коли – за самоконтрол и оказване на помощ по всяко време на
денонощието при необходимост, както и с бронирани автомобили джип “Чероки” за осъществяване на охраната при
транспортиране на ценни пратки и товари.
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http://obiavidnes.com/obiava/41240/egida-sofiya-ohranitelni-deynosti

Продавам стероиди,протеини, добавки... на най-добри цени.
Danabol (Dianabol)/Balkan Pharmaceuticals/ 60 x 10mg - 20 лв
Strombafort (Stromba) /Balkan Pharmaceuticals/ 60 x 10mg - 20 лв
Testosterone Propionate /Balkan Pharmaceuticals/ 1ml/100mg - 4.00лв
Turanabol /Balkan Pharmaceuticals/ 100 x 10mg - 45 лв
Testosterone enanthate/Balkan Pharmaceuticals/ 250mg/1ml - 5.50 лв
Oxandrolone(Anavar)/Balkan Pharmaceuticals/ 60 x 10mg - 100 лв
Nandrolona D (Deca-Durabolin)/Balkan Pharmaceuticals/200mg/1ml - 8 лв
Testosterone Cypionate /Balkan Pharmaceuticals/200mg/1ml - 7 лв
Anapolon/Balkan Pharmaceuticals/ 60 x 50mg - 55 лв
Parabolan/Balkan Pharmaceuticals/ 100mg/1ml - 15 лв
Primobolan/Balkan Pharmaceuticals/ 100mg/1ml - 15 лв
Turanabol/Balkan Pharmaceuticals/ 60 x 10mg - 40 лв
Norma Deca 200mg/2ml - 7 лв
Anavar GeneriCs Pharm 30 x 10mg - 25 лв
Deca Profarma 200mg/1ml - 10ml - 70 лв
Trenabol Acetat 100mg/ml - 10ml - 80 лв
Testosterone Propionate 10ml - 30 лв
Boldenone 200mg/ml - 10ml - 70 лв
Testosterone Galenika - 4 лв
Anadrol 20x50mg - 25 лв
Това са само част от продуктите който мога да ви предложа.
За всичко останало което ве интерсува, може да попитате допалнително :))
Лекарствата са с кодове,кутии и листовки за връзка с мен
email: pepo@doctor.com
тел. 0885441154
Доставка
Доставката става чрез куриер от 1 до 3 работни дни. За ваше улеснение работим с няколко от водещите куриерски
фирми(ECONT EXPRESS, SPEEDY, LEO EXPRES, CITY EXPRESS, ЕВРОПЪТ и др). Цените са в зависимост от избраната
от вас куриерска фирма или около 6 лева. Плащането става при получаване на пратката (наложен платеж).
ДОСТАВКИТЕ МОЖЕ ДА СТАВАТ И ДИРЕКТНО НА ТЕЛЕФОН 0885441154
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http://obiavidnes.com/obiava/41239/prodavam-steroidiproteini-dobavki-na-nay-dobri-ceni

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/41238/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/41237/chastna-detektivska-agenciya-ayaks-rs-razpolaga-s-tochnata-tehnika-tochniyat-ekip-i-

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
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http://obiavidnes.com/obiava/41236/wwwshperplatcom---hidrofoben-shperplat-ot-vnositelya---planet-stroy-2008-ood

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/41234/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

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/41233/wwwshperplatcom---hidrofoben-shperplat-ot-vnositelya---planet-stroy-2008-ood

НОВ ВЕК – превод и легализация на документи от и на хърватски език
Преводаческа агенция „Нов век“ предлага експресни, бързи и стандартни преводачески услуги на документи от и за
чужбина. Разполагаме с лицензирани преводачи на повече от 30 езика като френски, немски, английски, чешки, полски,
словенски, арменски. Осигуряваме заверка с Апостил (Apostille) и легализация на лични и официални фирмени документи
във всички държавни ведомства и чуждестранни консулства в Република България. За въпроси и поръчки ще ни намерите
на следния адрес:
Преводаческа агенция НОВ ВЕК
Адрес: гр.София, бул. Васил Левски 1Б,
Телефон: 02 49 00 756, 0895 60 71 50
Имейл: sofia2@nov-vek.org
Уебсайт: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/41231/nov-vek--prevod-i-legalizaciya-na-dokumenti-ot-i-na-hyrvatski-ezik

НАИ ЕВТИНАТА И НАИ КАЧЕСТВЕНА КАМЕРА PRAKTICA DVC5.1HD
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Продавам перфектна почти нова, няма разлика от нова, дигитална видеокамера - марка от една от най-известните
фирми за оптична техника - PRAKTICA" DVC5.1HD. Така като гледам из сайта това е единствената нова качествена и
маркова 5 мегапикселова камера. Камерата може да снима и като фотоапарат, има вградена светкавица, а също и
допълнителна светлина за снимане нощно време. Освен вградената памет има и допълнителна карта памет от 8
гигабайта. Ето ви подробна информация за модела. Flash карта, Режим на запис: HD камера, Картов четец: Да, Видео
резолюция: 1280 x 720, Размер на LCD дисплея: 3", Сензор тип: CMOS, Размер на сензора: 1/2.5", Оптично увеличение: 5 x,
Стабилизатор на образа: Да. Цифрова видеокамера с фото функция HD резолюция SDHC поддръжка 5.0 Мегапиксела 5x
оптично увеличение 1280x720 видео/30 fps Обектив: 6.26 - 30.75 мм. (еквивалент 38 - 186мм.) Увеличение: 5x оптично
Фокусна система: Контрастен автофокус Фокусно разстояние нормално: 45 см до безкрайност, макро (широко): 5 - 45
см. Сензор: 1 / 2.5 CMOS, 5.0 Мегаписела Резолюция: 3264x2448 (8M), 2576x1932 (5M), 2048x1536 (3M) ISO скорост: авто
Цвят: 24 Bit (RGB) Ефекти: normal, sepia, black/whiteШум normal Баланс на бялото: авто, 4 режима скорост на блендата
1 - 1/1500сек Авто Контрол на експонацията: +/- 2.0 Измерване: Матрица Светкавица: Авто, Включена, LED лампа за
видеозаснемане: Включена/ Изключена Обвхват на светкавицата: 0,6 - 1 м. Самоснимачка: 5 и 10 сек. Дисплей: 3,0 TFT (
960x240 pixels ) Видео резолюция: 1280x720 (@30fps) TV система: NTSC / PAL / HD 720P 30 fps Порт за статив: 1/4 Нощен
режим, HD резолюция, SDHC поддръжка, HD 720P 30 fps Памет: 32 MB вградена памет SD/SDHC карти памет Формат:
JPEG, EXIF, DPOF, MOV Интерфейс: USB 2.0, Video out, HD out Захранване: Литиево- йонна батерия NP 120 Размери:
130x56x68 мм Тегло: 292 гр. Цената е 250 лв., а телефон за връзка е: 0877487040. Ако имате интерес, звънете.
http://obiavidnes.com/obiava/41227/nai-evtinata-i-nai-kachestvena-kamera-praktica-dvc51hd

Обяви от 555.bg
Нашата уеб търсачка разкрива най-разнообразни обяви . В Napred.bg и много други ще опозмаете несрещани концепции .
http://obiavidnes.com/obiava/41224/obyavi-ot-555bg

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/41217/detektivska-agenciya-avalon--chasten-detektiv--dostypni-ceni

Детективска Агенция Инкогнито - Доказан Професионализъм
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
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-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/41215/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
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предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/41214/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza

Детективи Инкогнито - Търсете отговорите на професионално ниво ! - Бургас , Пазарджик ,
Стара Загора , Пловдив
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>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/41213/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza

Празнични пакети за 6-ти септември в хотел АКВАЯ - В.Търново
Хотел Аквая*** се намира в непосредствена близост до Централен кооперативен пазар, Съдебна палата, Община В.
Търново 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.
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.
ПАКЕТИ:
Пакет 2 нощувки (с подарък ВЕЧЕРЯ) - 65 лв.
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Пакет 3 нощувки (с подарък ВЕЧЕРЯ) - 85 лв.
Цената е за човек, настанен в двойна стая и включва съответния брой закуски.
Безплатно ползване на паркинг, басийн, фитнес и WI – FI.
На 6-ти септември светлинното шоу „ЗВУК И СВЕТЛИНА” е БЕЗПЛАТНО!
http://obiavidnes.com/obiava/41212/praznichni-paketi-za-6-ti-septemvri-v-hotel-akvaya---vtyrnovo

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/41211/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

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/41204/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-3d-arhitekturno-proektirane-i-grafi

Цялостен ремонт на бани с отстъпка от 50%
Цялостен ремонт на бани с отстъпка от 50%
Намаление от 50% http://www.topkupon.com/deal/33
Къртене, чистене и извозване, което включва демонтаж на старо оборудване без бойлер и радиатори ако има такива.
При желание от страна на клиента
се извършват и допълнителните услуги свързан с бойлер или радиатори срещу допълнително уговаряне на цена.
Изграждане на ВиК част подмяна до 15 точки, като това не включва щрангове/вертикални и хоризонтални/,
както и подмяна на водомери.
Изграждане на частична ел. инсталация за осветление на окачен таван.
Частично изравняване на стени и подове
Лепене на подови и стенни плочки
Нанасяне на течна хидроизолация и грунд
Лепене на подови и стенни плочки.
Поставяне на фризови плочки.
Монтаж на обрудване и аксесоари
Доставка на необходими материали,санитарен фаянс,теракот/в основни цветове/,санитарно оборудване,
аксесоари и други необходими.
Фугиране и силикониране.
Окачен тавани с осветление –с луна на всеки квадратен метър с инсталацията или таван с шпакловка и латекс.
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Доставка на необходимите строителни материали /теракол, пясък, цимент, грунд, хидроизолация, гипсокартон,
профили, мазилка, латекс, фугиращи смеси, силикони, монтажни комплекти/ санитарен фаянс, теракот (в основни
цветове),
санитарно оборудване, аксесоари и други необходими.
гр.София
кв.Лозенец
Официален сайт - http://darinell.com/
Официален блог - http://darinell.wordpress.com
e-mail: darinell@abv.bg
skype – darinell10
02/868 4244
0896 492 656
http://obiavidnes.com/obiava/41203/cyalosten-remont-na-bani-s-otstypka-ot-50

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/41199/detektivska-agenciya-hameleon---08876057980878747345

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/41198/chastna-detektivska-agenciya-ayaks-rs-razpolaga-s-tochnata-tehnika-tochniyat-ekip-i-

Детективска Агенция-АЯКС-Частен Детектив-0888135197
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/41197/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

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/.
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/41190/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper
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Пейнт зуум,
Пейнт Зуум
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
http://obiavidnes.com/obiava/41189/peynt-zuum

Стийм МопХ 5 !Пейнт зуум, Масажори!Виброколани!Целутрон,
Електрическа подачистачка!Йонизатор
ДЕТОКСИКАТОРИ 176 лв
Електрическа подочистачка Twister Sweeper 49лв
Магнитни наколенки др Ливайн - 45лв !
Парочистачка Стийм Моп X 5 Цена -159лв
Масажна - масажираща седалка 179.лв
Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване 89.90 лв
Лодка за захранка обхват 300-500 м 340лв
Риболовен сонар 150лв
Вибриращ колан с термо ефект за бързо отслабване и идеална фигура. 85.лв
PhotoBlocker Спрей За защита от камерите на КАТ 25 лв
Енергийна гривна power balance-19 !
Антицелулитен вибромасажор Manipol Body 65 лв !
Уред за сребърна вода 79лв
ФРИМАТОР-УЛТРАЗВУКОВ ПИЛИНГ 199лв
Квантов Анализатор - Компютърна диагностика на здравословното състояние 900лв
Виброплейт Фитнес уред от ново поколение 570лв
ПРЕЧИСТВАТЕЛ НА ВЪЗДУХ с ЙОНИЗАТОР, ОЗОНАТОР, UV БАКТЕРИЦИДНА ЛАМПА, HEPA и E.S.P. филтър. 210лв
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/41188/stiym-moph-5-peynt-zuum-masajorivibrokolanicelutron

Йонизатори Озонотор за въздух и вода.
Нашият магазин предлага на своите клиенти Озонотор за въздух и вода.
Устройството произвежда озон от кислорода във въздуха и образува отрицателни йони,
които премахват замърсявания и миризми и спомагат за унищожаването на болестотворни организми.
”БГ магазин” разполага и с йонизатори – Йонизатор ”AEROION” и Йонизатор и генератор на озон ”M Fresh”. За повече
информация относно изброените уреди се свържете с нас или посетете нашия сайт.
Прочистете вдишвания от Вас въздух, дарявайки си здраве.
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/41186/yonizatori-ozonotor-za-vyzduh-i-voda

http://www.outletsvilengrad.com/
Ръчно изработена бижутерия на една кука.
Изключително модерен стил обици колиета и пръстени.
Могат да ви бъдат изработени по ваш вкус, цвят и размер.
Outlet Svilengrad —
http://www.facebook.com/Outletsvilengrad
http://obiavidnes.com/obiava/41158/httpwwwoutletsvilengradcom
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http://www.outletsvilengrad.com/
Ръчно изработена бижутерия на една кука.
Изключително модерен стил обици колиета и пръстени.
Могат да ви бъдат изработени по ваш вкус, цвят и размер.
Outlet Svilengrad —
http://www.facebook.com/Outletsvilengrad
http://obiavidnes.com/obiava/41157/httpwwwoutletsvilengradcom

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
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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
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
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Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/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
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