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Транспортни услуги със закрит товарен бус
Транспортни услуги със закрит товарен бус 1,5т.за Перник ,региона и старната.Курс за града -15лв,за региона и
страната по договаряне.0887857765.
http://obiavidnes.com/obiava/42598/transportni-uslugi-sys-zakrit-tovaren-bus

Транспортни услуги със закрит товарен бус
Транспортни услуги със закрит товарен бус 1,5т.за Перник ,региона и старната.Курс за града -15лв,за региона и
страната по договаряне.0887857765.
http://obiavidnes.com/obiava/42597/transportni-uslugi-sys-zakrit-tovaren-bus

Пране на килими
Пране и сушене на килими,мокети,китеници,одеяла с професионални
машини.Екологични,антистатични,антибактериални,антиалергични
висококачествени препарати.Фиксация на цветовете,
избягва се боядисване и избледняване на тъканите.
Възможност за пране на тапицерии на място.0879469876,0886824355.
http://obiavidnes.com/obiava/42596/prane-na-kilimi

Пране на килими
Пране и сушене на килими,мокети,китеници,одеяла с професионални
машини.Екологични,антистатични,антибактериални,антиалергични
висококачествени препарати.Фиксация на цветовете,
избягва се боядисване и избледняване на тъканите.
Възможност за пране на тапицерии на място.0879469876,0886824355.
http://obiavidnes.com/obiava/42595/prane-na-kilimi

Улуците, които правят вашия покрив различен.
Производство на американски безшевни улуци, различна дължина, цветове, модерен дизайн, търговия с пластифицирана
ламарина и водосточни тръби и аксесоари.
На територията на страната фирмата има четири складови бази - Варна, с. Българево, София и Бургас.
http://obiavidnes.com/obiava/42586/ulucite-koito-pravyat-vashiya-pokriv-razlichen

КУПУВАМЕ
ФИРМИ
КОНСУЛТАЦИИ!!

С

ЗАДЪЛЖЕНИЯ!БЕЗПЛАТНИ

БИЗНЕС

ЮРИДИЧЕСКИ

Адвокати специализирали Търговско Право от София Варна Пловдив Бургас и колеги от др. градове на Българияюридическо съдействие на търговски и акционерни дружества с задължения,пред фалит и несъстоятелност с тенденция
за финансов рестарт!!!
Предлагаме перфектно юридическо съдействие на фирми със задължения.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
Освобождаваме от длъжност и отговорност .
Покупко - продажба на дружествени дялове .
Прекратяване и ликвидация на дружества .
Регистрация и вписване на нови обстоятелства в Търговския регистър .
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и кантората ни работи за намиране на ефективно и
законово решение за Вашия проблем .
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За ЕТ.еднолични търговци не става .
Цените за услугите ни са по договаряне,заплаща се след финализиране на сделката-регистрация и вписване на промяната
в Търговския регистър .
Работим с адвокатски кантори в всички по голями градове на България,или Ваш доверен адвокат ако имате такъв .
Офертата е валидна за търговски дружества от всички бизнес сектори и региони на България.
За контакт само на тел.0896948733 0889588919 09.00 до 21.00 часа
http://obiavidnes.com/obiava/42583/kupuvame-firmi-s-zadyljeniyabezplatni-biznes-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 .
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 - В.Т.
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/42581/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 .
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 - В.Т.
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0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/42580/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 .
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 - В.Т.
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/42579/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Поръчай твоя реферат.
Тематични реферати на желана тема, без значение каква е. До петнайсет страници със снимки; 8 - без снимки. Точност
и
задълбоченост
по
поставената
тема.
За
повече
информация:
http://www.nmarket.bg/cgi-bin/index.pl?_state=OfferDetails&ID=4672
http://obiavidnes.com/obiava/42576/porychay-tvoya-referat

Безизкопно саниране утроява живота на камениновите тръби
Санинвест :: ВиК роботи :: безизкопни технологии :: саниране на канали
- Осигуряване на замяната на комуникациите без унищожаването на озеленяването, пътната настилка и стените в
жилищата и офисите;
- Без спиране на трафика и създаване на неудобство за гражданите, затваряне на достъпа до сгради, шум, кал и др.
- Без риск от трудови злополуки, срутване на изкопи и др.;
- Възможност за безпроблемна работа при зимни условия;
- Значително увеличаване живота на канала;
- Без риск от повреда на околните подземни комуникации - водопроводи, канали, газопроводи, телекомуникационни кабел
http://saninvest.eu
02 441 42 83
0887 266 488
http://obiavidnes.com/obiava/42575/bezizkopno-sanirane-utroyava-jivota-na-kameninovite-trybi

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/42568/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/42567/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/42566/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
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http://obiavidnes.com/obiava/42565/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-3d-arhitekturno-proektirane-i-grafi

***0887232146*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -часно лице
***0887232146***
-фини шпакловки.
-гипсова шпакловка.
-латекс.
-топлоизолация.
-обръщане покрай дограма
и врати с поставияне на лайсни
или измазване.
-гипсова мазилка.
-пръскана мазилка.-минерална мазилка.
-влачена мазилка.
-замазки.
-зидария.
БЪРЗО И КОРЕКНО,НА РАЗУМНИ ЦЕНИ,ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА.ЧАСНО ЛИЦЕ-МАЙСТОР...
http://obiavidnes.com/obiava/42560/0887232146--fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--chasno-lice

Детективска Агенция Инкогнито - Доказан Професионализъм
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
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Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/42555/detektivska-agenciya-inkognito---dokazan-profesionalizym

Детективи Инкогнито - Търсете отговорите на професионално ниво ! - Бургас , Пазарджик ,
Стара Загора , Пловдив
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/42554/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
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-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>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

ПЛОВДИВ ТРАНСПОРТ СЪС ВИСОК БУС 2,20m. до 2т.
Транспорт с бус с размери д-3. 30 ш-1. 70 в-2. 20.
Пловдив - 15лв.до1т., 20лв до 2т.
Страната (над 100км. ) - 0, 42лв/км. над 300км намаление
http://obiavidnes.com/obiava/42550/plovdiv-transport-sys--visok-bus-220m-do-2t

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,
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e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/42546/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/42545/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ХАМЕЛЕОН - 0887605798,0878747345
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
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http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/42544/detektivska-agenciya-hameleon---08876057980878747345

купувам телфер-електротелфер- пет-5 тона
купувам телфер-електротелфер- пет-5 тона
http://obiavidnes.com/obiava/42505/kupuvam-telfer-elektrotelfer--pet-5-tona

купувам телфер-електротелфер- пет-5 тона
купувам телфер-електротелфер- пет-5 тона
http://obiavidnes.com/obiava/42504/kupuvam-telfer-elektrotelfer--pet-5-tona

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/42502/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-3d-arhitekturno-proektirane-i-grafi

Алуминиева и pvc дограма, стъкларски услуги
Изработка ,доставка и монтаж Алуминиева и pvc дограма гр.софия. Ремонт на алуминиева и pvc дограма,Люлин София.
Изработка на стъклени витрини и стъклени врати , плъзгащи стъклени врати, интериорни стъклени врати и душ кабини
от стъкло, Люлин,Орион,Света троица ,Овча купел,Фондови жилища,Надежда,Красна поляна,Красно село,център
гр.София . Уплътнение и ремонт на стъклени врати Люлин ,овча купел,Надежда ,център София, смяна на панти и подов
автомат. Поставяне силиконови уплътнения. Изработка на панорамни стъклени хармоники. Обработка и лепене на
стъкло ,стъклени мебели ,стъклени бар плотове и стъклени парапети . Стъклени прегради и паравани. Окачени и
структурни фасади. Aluminieva dograma , pvc dograma ,fasada . 0898621831
http://obiavidnes.com/obiava/42485/aluminieva-i-pvc-dograma-styklarski-uslugi

15.6" (39.62 cm) HP 650 (B6N59EA) +подарък чанта
15.6" (39.62 cm) HP 650 (B6N59EA) +подарък чанта, двуядрен Intel® B820 1.7 GHz, HD LED Display, 2GB, 500GB, DVDRW,
802.11n, camera, Linux, 2.45kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/42467/156-3962-cm-hp-650-b6n59ea-podaryk-chanta

Земеделска земя купувам в Бяла Черква,Сухиндол,Батак,КАРАЙСЕН,ПАВЛИКЕНИ
Земеделска земя изкупуваме в следните области:Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч, Севлиево, Русе, Разград,
Търговище, Силистра, и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци, ПОРДИМ, Славяново,
ДолнаМитрополия,Горна
Митрополия,Искър,БРЕСТ,Загражден,Гиген,Горни
и
Долни
Дъбник,
БялаСлатина,Борован,Хайредин,Мизия,Козлудуй,Мездра,Роман, Угърчин, Луковит,Сухиндол,Коевци,БялаРека, СВИЩОВ,
с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с. ХаджиДимитрово, с.
Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода, Петокладенци, СИЛИСТРА,
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с. ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с.
Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей, Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА,
с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле, ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО,
ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с. КозарБелене, с. Стежерово, с.
Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с. Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с.
Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховица, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с. Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с.
Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с. Батак, с. Патреш, с. Горна и Долна
Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ. Плащане веднага . GSM.0886- 236248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 750лв в зависимост от района, категорията и големината на парцелите. Купуваме
идеални части в общ.Свищов.
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http://obiavidnes.com/obiava/42452/zemedelska-zemya-kupuvam-v-byala-cherkvasuhindolbatakkaraysenpavlikeni

Земеделска земя в обл.Търговище купувам-0886236248
Земеделска земя изкупуваме в следните области:Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч, Севлиево, Русе, Разград,
Търговище, Силистра, и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци, ПОРДИМ, Славяново,
ДолнаМитрополия,Горна
Митрополия,Искър,БРЕСТ,Загражден,Гиген,Горни
и
Долни
Дъбник,
БялаСлатина,Борован,Хайредин,Мизия,Козлудуй,Мездра,Роман, Угърчин, Луковит,Сухиндол,Коевци,БялаРека, СВИЩОВ,
с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с. ХаджиДимитрово, с.
Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода, Петокладенци, СИЛИСТРА,
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с. ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с.
Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей, Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА,
с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле, ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО,
ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с. КозарБелене, с. Стежерово, с.
Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с. Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с.
Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховица, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с. Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с.
Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с. Батак, с. Патреш, с. Горна и Долна
Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ. Плащане веднага . GSM.0886- 236248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 750лв в зависимост от района, категорията и големината на парцелите. Купуваме
идеални части в общ.Свищов.
http://obiavidnes.com/obiava/42451/zemedelska-zemya-v-obltyrgovishte-kupuvam-0886236248

Земеделска
земя
в
Горна
Тръмбеш,Стражица,Севлиево-КУПУВАМ

Оряховица,Лясковец,Свищов,Полски

Земеделска земя изкупуваме в следните области:Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч, Севлиево, Русе, Разград,
Търговище, Силистра, и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци, ПОРДИМ, Славяново,
ДолнаМитрополия,Горна
Митрополия,Искър,БРЕСТ,Загражден,Гиген,Горни
и
Долни
Дъбник,
БялаСлатина,Борован,Хайредин,Мизия,Козлудуй,Мездра,Роман, Угърчин, Луковит,Сухиндол,Коевци,БялаРека, СВИЩОВ,
с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с. ХаджиДимитрово, с.
Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода, Петокладенци, СИЛИСТРА,
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с. ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с.
Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей, Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА,
с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле, ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО,
ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с. КозарБелене, с. Стежерово, с.
Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с. Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с.
Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховица, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с. Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с.
Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с. Батак, с. Патреш, с. Горна и Долна
Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ. Плащане веднага . GSM.0886- 236248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 750лв в зависимост от района, категорията и големината на парцелите. Купуваме
идеални части в общ.Свищов.
http://obiavidnes.com/obiava/42450/zemedelska-zemya-v-gorna-oryahovicalyaskovecsvishtovpolski-trymbeshstrajicasevlie

Сутрешен курс по испански език за ученици
Учебен център Орбис организира обучение по испански език за ученици от 5 до 7 клас, начално ниво. Обучението е 80
учебни часа. Работи се по системата Uso de la gramatica espanola – специално разработена за юноши. Развиват се всички
умения – писане, четене, говорене и слушане с разбиране. Занятията се провеждат два пъти седмично – вторник и
четвъртък от 10.00 до 12.00. Цена 250лв. Начало: 18.09.2012г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http: // www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/42434/sutreshen-kurs-po-ispanski-ezik-za-uchenici
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Следобеден курс по испански език за ученици
Учебен център Орбис организира обучение по испански език за ученици от 5 до 7 клас, начално ниво. Обучението е 80
учебни часа. Работи се по системата Uso de la gramatica espanola – специално разработена за юноши. Развиват се всички
умения – писане, четене, говорене и слушане с разбиране. Занятията се провеждат три пъти седмично – понеделник,
сряда и петък от 15.00 до 16.20. Цена 250лв. Начало: 24.09.2012г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/42433/sledobeden-kurs-po-ispanski-ezik-za-uchenici

Курс по испански език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по испански език по системата Espanol en marcha, начално ниво. По време
на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на испански
език. Курсът се провежда два пъти седмично – понеделник и сряда от 18.30 до 20.30 ч., всичко 70 учебни часа. Начало –
17.09.2012 г.
Цена 220 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http: // www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/42432/kurs-po-ispanski-ezik-za-nachinaeshti

Съботен курс по португалски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender Portuguеs . В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене.
Нивото въвежда основна лексика от 1200 – 1500 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на
португалски език. Продължителност 50 часа, събота от 10.00 до 14.00 часа. Цена 160 лв. Начало: 15.09.2012г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. „Мизия” N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/42431/syboten-kurs-po-portugalski-ezik-za-nachinaeshti

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично (понеделник и четвъртък) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало:
17.09.2012г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
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ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/42430/portugalski-ezik--za-nachinaeshti

Курс по френски език за напреднали
Учебен център Орбис организира вечерен курс по френски език, ниво B2. По време на обучението се развиват всички
езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се
акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Часовете се провеждат два пъти седмично, понеделник и сряда,
80 учебни часа. Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение.
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/42429/kurs-po-frenski-ezik-za-naprednali

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира курс по френски език по системата ECHO, начално ниво. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 250 лв.
Продължителност 80 часа, два пъти седмично (вторник и четвъртък) от 18.30 до 20.30 часа. Начало: 27.09.2012г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 10 лв на час.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http: // www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/42428/kurs-po-frenski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по италиански език – второ ниво
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, второ ниво. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Продължителност
80 часа, два пъти седмично (сряда и петък) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 250лв. Начало: 12.09.2012г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/42427/kurs-po-italianski-ezik--vtoro-nivo

Курс по италиански език за ученици
Учебен център Орбис организира обучение по италиански език за ученици от 5 до 7 клас, начално ниво. Обучението е 50
учебни часа. Работи се по системата Progetto Italiano Junior – специално разработена за юноши. Развиват се всички
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умения – писане, четене, говорене и слушане с разбиране. Въвежда се разнообразна лексика, свързана с италианската
история, култура, кухня, спорт. Занятията се провеждат в събота по 3 учебни часа от 10.00 до 12.00. Начало:
22.09.2012г.
Цена 160лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас и преподавателя време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/42426/kurs-po-italianski-ezik-za-uchenici

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Продължителност 80 часа, два пъти седмично (понеделник и четвъртък) от 18.30 до 20.30 часа. Начало: 10.09.2012г.
Цена: 250 лева
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/42425/kurs-po-italianski-ezik-za-nachinaeshti

Частен детектив-Детективска агенция Фокс-изневери
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвременната
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
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http://obiavidnes.com/obiava/42424/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-izneveri

Частен Детектив Иван Иванов-Детективски Услуги-дългогодишен професионален опит!!!
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
изневяра и развод-разследване,
издирва лица,справки,
Корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота,
Открива биологични родственици,
наблюдава деца и възрастни с подозрително поведение
-(алкохол,хазарт,наркотици)
Технически контрол-аудио,видео,сателитно наблюдение,
високотехнологично оборудване,
информационна киберсигурност,
съдействие при сделки с имоти-проверка.
Основната цел е:бързина,коректност,
качество и достоверност на събраната информация
и най-вече пълна Дискретност!!!
"Незабравяйте-онзи,който владее информацията ,контролира ситуацията"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;detective-fox@infojoker.bg
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/42423/chasten-detektiv-ivan-ivanov-detektivski-uslugi-dylgogodishen-profesionalen-opit

Клиника Акта Медика-Севлиево
Акта Медика е медицински център на територията на град Севлиево. Предлага безупречно и бързо обслужване на
пациентите си. Част от лекарските кабинети, които се намират в Акта Медика включват гастроентерология,
дерматовенерология, ендокринология, пулмология, психиатрия, физиотерапия и рехабилитация. Шест отделения се
крижат за болничното лечение на пациентите. В медицинския комплекс Акта Медица се включва и център по естетична
медицина Акта Медика.
http://obiavidnes.com/obiava/42420/klinika-akta-medika-sevlievo

Фирма Алтех ЕООД
Фирма Алтех ЕООД е специализирана в сферата на компютърните технологии. Занимаваме се с продажба на настолни
компютри, мултимедия, офис техника, преносими компютри, периферни устройства и друга компютърна техника.
Предлагаме на клиентите си поддръжка и сервиз на компютърна техника –абонаментно обслужване на фирми,
софтуерни услуги, консултации и диагностика, посещения по домовете, конфигурация на мрежови устройства и други.
http://www.altech.bg
http://obiavidnes.com/obiava/42419/firma-alteh-eood

Albaluna-обувки,ботуши,боти
В онлайн магазина Albaluna ще откриете богата гама от луксозни дамски и мъжки обувки, боти и ботуши на марките
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ARMANI JEANS, MOSCHINO, Roberto Botticelli, Laura Biagiotti. Предлагаме още и луксозни чанти от естествена кожа с
марките Armani Jeans, Braccialini, Manufacture d’essai, Capo Verso, Laura Biagiotti, Gian Marco Venturi, Carraro и др.
http://obiavidnes.com/obiava/42418/albaluna-obuvkibotushiboti

Оборудване за детски магазин
Манекени-3бр. Детски черни
Манекен торс пластмасов - 1 бр.
Много синджири
1 прожектор
Големи канални пана-4бр :
дължина-240см
ширина-118см бели, създават ефект да се виждат дрехите а не оборудването - тип - Мол
Малки плоскости-1 бр:
дължина-240см
ширина-67см бели, създават ефект да се виждат дрехите а не оборудването - тип - Мол
Големи п-образни метални захващачи за щендер:4 бр
дължина-120см
ширина-36.5см
Малки п-образни метални захващачи за щендер-10бр
дължина-89.5см
ширина-31см
Готово красиво перде за съблекалня - детско, зелено , много красиво
Приставки, куки, декоративна трева за украса, новогодишна украса, детски закачалки. И всякакви допълнения. Поръчвано
е за 6000 лв.
Оборудването е втора употреба. Трябва да се вземе от София - център.
0888 23 75 89 Галя Иванова
http://galliano.bg/wholesale/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=8355&category_id=89&opti
on=com_virtuemart&Itemid=64
http://obiavidnes.com/obiava/42414/oborudvane-za-detski-magazin

Курсове за кандидатстване след 7 клас в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидатстване след 7 клас в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
"ИНТЕРЛОГОС" предлага курсове за кандидатстване след 7 клас :
целогодишно обучение в 90 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг в решаване на тест и пробни изпити;
подробно преподаване на целия материал от 5, 6 и 7 клас;
тренинг в решаване на задачи и упражнение върху трансформиращ преразказ;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/42413/kursove-za-kandidatstvane-sled-7-klas-v-obrazovatelen-centyr-interlogos

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ в СУ, УНСС, УАСГ, ВТУ, ЮЗУ, ЛТУ в Образователен
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център ИНТЕРЛОГОС
Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ в СУ, УНСС, УАСГ, ВТУ, ЮЗУ, ЛТУ в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидатстване в СУ, УНСС, УАСГ, ВТУ, ЮЗУ, ЛТУ по български език и
литература, история, география, математика, химия, биология, английски, немски, и френски език:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
малки групи и опитни преподаватели;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/42412/kursove-za-kandidat-studenti-v-su-unss-uasg-vtu-yuzu-ltu-v-obrazovatelen-cen

Курсове за МАТУРА в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
Курсове за МАТУРА в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага подготовка за МАТУРА по всички предмети (български език и литература, история,
география, математика, химия, биология, английски, немски и френски език):
целогодишно обучение в над 100 астрономически часа, допълнителни часове за тренинг в решаване на тестове и пробни
матури;
малки групи, квалифицирани преподаватели;
преподаване на целия матуритетен материал и регулярно изпитване;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/42411/kursove-za-matura-v-obrazovatelen-centyr-interlogos

Курсове за кандидатсване в УНСС в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидатсване в УНСС в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидатстване в УНСС по всички предмети (български език и литература,
история, география, математика, английски, немски и френски език):
целогодишно обучение в над 100 астрономически часа, допълнителни часове за тренинг в решаване на тестове и пробни
изпити;
малки групи, високо квалифицирани преподаватели;
удобен офис-центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/42410/kursove-za-kandidatsvane-v-unss-v-obrazovatelen-centyr-interlogos

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по английски, немски и френски език в
Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ и ФРЕНСКИ ЕЗИК:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
обучение за развиване на есе и решаване на тест;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/42409/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-angliyski-nemski-i-frenski-ezik-v-obra

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по ГЕОГРАФИЯ в Образователен център
ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по ГЕОГРАФИЯ в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
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„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по ГЕОГРАФИЯ:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
обучение за развиване на тема и решаване на тест;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/42408/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-geografiya-v-obrazovatelen-centyr-interl

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по биология и химия в Образователен център
ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по биология и химия в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по БИОЛОГИЯ и ХИМИЯ:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
обучение за развиване на тема и решаване на тест;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/42407/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-biologiya-i-himiya-v-obrazovatelen-centyr

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по български език и литература в ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по български език и литература в ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
обучение за развиване на тема и решаване на тест;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/42406/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-bylgarski-ezik-i-literatura-v-interlogo

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по история в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по история в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по ИСТОРИЯ:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
обучение за развиване на тема и решаване на тест;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/42405/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-istoriya-v-obrazovatelen-centyr-interlog

Курсове за кандидат-студенти
ИНТЕРЛОГОС

и

МАТУРА

по

математика

в

Образователен

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по математика в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
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„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидат-студенти по математика:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
обучение за решаване на задачи и решаване на тест;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/42404/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-matematika-v-obrazovatelen-centyr-inter

часовници raymond weil
фирма Джулиани предлага на своите клиенти богато разнообразие от маркови часовници на промоция. При нас ще
намерите и богата гама от дизайнерски часовници, които сега са на промоция. Телефон за връзка: 980 63 10
http://obiavidnes.com/obiava/42402/chasovnici-raymond-weil

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/42399/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/42398/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/42397/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Franchising Avocado представлява фирма приготвяща мексикански ястия само за вкъщи Компанията иска да превърне
мисленето на потребителите си следвайки коректност .
http://obiavidnes.com/obiava/42393/franchising-avocado-predstavlyava-firma-prigotvyashta-meksikanski-yastiya-samo-za-vkysht

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив -Бургас , Несебър , Варна , Приморско
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
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Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/42391/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv--burgas--nesebyr--varna--prim

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/42390/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---plovdiv--burgas--pazardjik

campingrocks.bg-къмпинг мебели и принадлежности
Нощем падат звездите, но не и качествените къмпинг мебели от campingrocks.bg! За излет или почивка сред природата
поръчайте реномирани къмпинг мебели на изгодни цени - походни легла, хамаци, сгъваеми маси, сгъваеми столове, шатри,
газови котлони, хладилни чанти, навеси за палатки. Вижте в сайта как може да присъствате на презентациите на
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продукти на открито. Вземете и отстъпка при следващи поръчки!
www.campingrocks.bg
http://obiavidnes.com/obiava/42389/campingrocksbg-kymping-mebeli-i-prinadlejnosti

ВиК Услуги София, ВиК ремонти София, ВиК София
ВиК услуги ВиК ремонти.Изграждане и проектиране на нови ВиК инсталации.Отстраняване на аварии.Отпушване на
канал.Цялостно изграждане на бани и санитарни помещения.Локално парно-проектиране и изграждане.
http://www.vodoprovodi.net 088 66 11 353
http://obiavidnes.com/obiava/42388/vik-uslugi-sofiya-vik-remonti-sofiya-vik-sofiya

Open Avocado Mexican Grill Franchise in Italy
Franchising Avocado въплъщава учреждение предлагаща мексикански вкусотии единствено за дома Марката иска да
превърне мнението на потребителите си подчинявайки се на коректност .
http://obiavidnes.com/obiava/42387/open-avocado-mexican-grill-franchise-in-italy

ВиК Услуги Перник, ВиК ремонти Перник
ВиК услуги ВиК ремонти.Изграждане и проектиране на нови ВиК инсталации.Отстраняване на аварии.Отпушване на
канал.Цялостно изграждане на бани и санитарни помещения.Локално парно-проектиране и изграждане.
http://www.vodoprovodi.net 088 66 11 353
http://obiavidnes.com/obiava/42386/vik-uslugi-pernik-vik-remonti-pernik

НОВ ВЕК Преводи София – заверки и легализации
Преводаческа агенция „Нов век“ предлага експресни, бързи и стандартни преводи и легализации на лимна и фирмена
документация от и за чужбина. Агенцията разполага с професионални преводачи, работещи с повече от 30 езика.
Клиентите получават заверка с Апостил (Apostille) и легализация на лични си и официални фирмени документи във всички
държавни ведомства и чуждестранни консулства в Република България. За въпроси и поръчки ще ни намерите на следния
адрес:
Преводаческа агенция НОВ ВЕК
Адрес: гр.София, бул. Васил Левски 1Б,
Телефон: 02 49 00 756, 0895 60 71 50
Имейл: sofia2@nov-vek.org
Уебсайт: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/42385/nov-vek--prevodi-sofiya--zaverki-i-legalizacii

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/42382/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-3d-arhitekturno-proektirane-i-grafi

Balkan Pharmaceuticals, Strombafort, Danabol, Anavar, Anapolon, Sustamed
TESTOSTERONA P. 1X1ml

3.50

TESTOSTERONA C. 1x1ml

6,00

SUSTAMED 1x1ml

6,00

STROMBAJECT AQUA (Winstrol) 1x1ml 7.00
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7,00

DANABOL 60tabs x 10mg.

17,00

STRMBAFORT 60 tabs x 10mg.

18,00

ANAPOLON 60 tabs x 50mg.

55,00

OXANDROLON (ANAVAR) 60 tabs x 10mg. 95,00
TESTOSTERON DEPO GALENIKA 5.00
PREGNYL 1500IU ORGANON 7.00
PREGNYL 5000 IU ORGANON 20.00
Skype ashama1020
mail ashama1020@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/42381/balkan-pharmaceuticals-strombafort-danabol-anavar-anapolon-sustamed

Коректното изграждане на водопроводната инсталация
Капитал Сити ЕООД предлага на своите клиенти смяна на хоризонтални и вертикални водопроводни щрангове с
полипропиленови тръби.
Фирмата предлага на своите клиенти най-добрите полипропиленови тръби на пазара, които с доказано качество:
а) за студена вода - полипропиленови тръби PN 16;
б) за топла и циркулация - тръби STABI с алуминиева вложка.
Предимство на полипропиленовите тръби:
а) не се запушват;
б) не корозират;
в) алуминиевата вложка предпазва тръбата от деформация.
За нас е важно коректното изграждане на водопроводната инсталация, така че вие като клиенти да не бъдете
ощетени. Укрепването на тръбите е необходимо да става на всеки 1,5 м. или 2 метра, което предпазва тръбите от
изкривяване. При смяната на щрангове се съобразяваме с техническите параметри на жилищната сграда и изискванията
на клиента. Специалист от фирмата ви посещава и изготвя оферта на място за конкретната смяна на щрангове.
За извършваните от нас ВиК услуги вижте: www.capital-city.biz
Тел. – 0886 611 525
Владимир Дунев
http://obiavidnes.com/obiava/42379/korektnoto-izgrajdane-na-vodoprovodnata-instalaciya

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, 1-во качество-топола, черен и кафяв филм, фенолово WBP лепило:
20х1220х2440мм;
21х1220х2440мм.
• Вилици, поцинковани
• Шпилки за вертикален кофраж с 2 бр.гайки, поцинковани
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• Влагоустойчиви ОСБ /OSB/ плоскости - внос от САЩ:
OSB-3 – размер: 8.7x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 9.5x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 11.1x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 15.1х1220х2440мм;
OSB-3 – размер: 18.3x1220x2440мм.
ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА !!!
Складови бази във Варна и София
0888416733; 0884266912; 02/9310348;
www.shperplat.com
www.vodoustoichivshperplat.com
www.osbbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/42376/wwwshperplatcom--vodoustoychiv-shperplat-ot-vnositelya---planet-stroy-2008-ood

Шперплат - водоустойчив / хидрофобен / строителен
Най-големия Вносител в България на ХИДРОФОБЕН Шперплат и ОСБ-3 ПЛОСКОСТИ предлага НАЙ-НИСКИ ЦЕНИ!
Планет Строй 2008 ООД предлага:
ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ, 1-во качество-топола, черен и кафяв филм, фенолово WBP лепило:
20х1220х2440мм;
21х1220х2440мм.
• Вилици, поцинковани
• Шпилки за вертикален кофраж с 2 бр.гайки, поцинковани
• Влагоустойчиви ОСБ /OSB/ плоскости - внос от САЩ:
OSB-3 – размер: 8.7x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 9.5x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 11.1x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 15.1х1220х2440мм;
OSB-3 – размер: 18.3x1220x2440мм.
ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА !!!
Складови бази във Варна и София
0888416733; 0884266912; 02/9310348;
www.shperplat.com
www.vodoustoichivshperplat.com
www.osbbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/42375/shperplat---vodoustoychiv--hidrofoben--stroitelen

Сервиз за принтери
АРБИКАС - Презареждане и рециклиране на тонер касети за принтери, копири и
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многофункционални устройства. Зареждане и разпушване на мастилоструйни глави.
Професионален сервиз за офис техника с над 16 годишен опит. Директен вносител на
оригинални и неоригинални резервни части. Кратки срокове, надеждност и гарантирано
качество. Обсужване по адреси.
Оставете грижите за вашата офис техника и консумативи на нас.
http://obiavidnes.com/obiava/42374/serviz-za-printeri

Зареждане на тонер касети
Зареждане на тонер касети за Xerox Phaser 3117, 3140, PE 220, 120 WC 3119
Цени за зареждане:
Xerox Phaser 3117, Зареждане на тонер касета, - 36,00 лв. с ДДС
Xerox Phaser 3140, Зареждане на тонер касета за 1500копия – 36.00 лв. с ДДС
Xerox Phaser 3140, Зареждане на тонер касета за 2500 копия – 38.40 лв. с ДДС
Xerox Phaser 3140, Зареждане на тонер касета и смяна ресет чип за 1500 копия – 46,80 лв. с ДДС
Xerox Phaser 3140, Зареждане на тонер касета и смяна ресет чип за 2500 копия –
50.40 лв. с ДДС
Xerox PE 220, Зареждане на тонер касета и ресетиране на чип за 3000 копия –
48.00 лв. с ДДС
Xerox PE 120, Зареждане на тонер касета и ресетиране на чип за 3500 kопия –
42.00 лв. с ДДС
Xerox PE 120, Зареждане на тонер касета и ресетиране на чип за 5000 kопия –
60.00 лв. с ДДС
Xerox WC 3119, Зареждане на тонер касета и ресетиране на чип, 3к – 42.00 лв. с ДДС
Касетите са придружени с ТЕСТ за гарнация на качество на печат.
Продажба на нови оригинални и съвместими консумативи за офис техника –
тонер касети, мастилници, ленти, модули, шпули, тонери, девелопери; www.arbikas.com
http://obiavidnes.com/obiava/42373/zarejdane-na-toner-kaseti

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

Страница 24/88

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

02.09.2012

http://obiavidnes.com/obiava/42372/zarejdane-na-toner-kaseti

Зареждане на тонер касети
Зареждане на тонер касети за HP 1010/1012/1015/1018/1020/1022/ P1005/1006/1505/4/4+/5
Цени за зареждане с ДДС:
HP 1010/1012/1015/1018/1020/1022, Зареждане на тонер касета за 2000 копия –
36.00 лв.
HP P1005/ P1006, Зареждане на тонер касета за 1500 копия – 36.00 лв.
HP P1005/ P1006, Зареждане на тонер касета за 700 копия /стартова/ - 33.60 лв.
HP P1505, Зареждане на тонер касета за 1000 копия /стартова/ - 33.60 лв.
HP P1505, Зареждане на тонер касета за 2000 копия – 36.00 лв.
HP 4/4+/5, Зареждане на дълбока тонер касета за 8800 копия – 62.40 лв.
HP 4/4+/5, Зареждане на плитка тонер касета за 6800 копия – 52.80 лв.
Касетите са придружени с ТЕСТ за гарнация на качество на печат.
Продажба на нови оригинални и съвместими консумативи за офис техwww.arbikas.comника –
тонер касети, мастилници, ленти, модули, шпули, тонери, девелопери;
http://obiavidnes.com/obiava/42371/zarejdane-na-toner-kaseti

Зареждане на тонер касети
Зареждане на тонер касети за Brother DCP 7010/7020/HL 2030/2040/2070/2075/2140/2150/2170/MFC 7220/7225/7420/7820
Цени за зареждане с ДДС:
Brother DCP 7010/7020, Зареждане на тонер касета за 2500 копия – 38.40 лв.
Brother HL 2030/2040, Зареждане на тонер касета за 2500 копия – 38.40 лв.
Brother HL 2070/2075, Зареждане на тонер касета за 2500 копия – 38.40 лв.
Brother HL 2140/2150/2170, Зареждане на тонер шпула за 1500 копия – 33.60 лв.
Brother HL 2140/2150/2170, Зареждане на тонер шпула за 2600 копия – 38.40 лв.
Brother MFC 7220/7225, Зареждане на тонер касета за 2500 копия – 38.40 лв.
Brother MFC 7420/7820, Зареждане на тонер касета за 2500 копия – 38.40 лв.
Касетите са придружени с ТЕСТ за гарнация на качество на печат.
Продажба на нови оригинални и съвместими консумативи за офис техника –
тонер касети, мастилници, ленти, модули, шпули, тонери, девелопери; www.arbikas.com
http://obiavidnes.com/obiava/42370/zarejdane-na-toner-kaseti

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
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0899 700 000
www.MIPGROUP.eu
www.SHPERPLAT.bg
www.MEGAPLEX.bg
http://obiavidnes.com/obiava/42367/wwwshperplateu---hidrofoben-shperplat--vodoustoychiv

Шперплат - водоустойчив / хидрофобен / строителен
Най-големия Вносител в България на ХИДРОФОБЕН Шперплат и ОСБ-3 ПЛОСКОСТИ предлага НАЙ-НИСКИ ЦЕНИ!
Планет Строй 2008 ООД предлага:
ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ, 1-во качество-топола, черен и кафяв филм, фенолово WBP лепило:
20х1220х2440мм;
21х1220х2440мм.
• Вилици, поцинковани
• Шпилки за вертикален кофраж с 2 бр.гайки, поцинковани
• Влагоустойчиви ОСБ /OSB/ плоскости - внос от САЩ:
OSB-3 – размер: 8.7x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 9.5x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 11.1x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 15.1х1220х2440мм;
OSB-3 – размер: 18.3x1220x2440мм.
ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА !!!
Складови бази във Варна и София
0888416733; 0884266912; 02/9310348;
www.shperplat.com
www.vodoustoichivshperplat.com
www.osbbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/42365/shperplat---vodoustoychiv--hidrofoben--stroitelen

Шперплат - водоустойчив / хидрофобен / строителен
Най-големия Вносител в България на ХИДРОФОБЕН Шперплат и ОСБ-3 ПЛОСКОСТИ предлага НАЙ-НИСКИ ЦЕНИ!
Планет Строй 2008 ООД предлага:
ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ, 1-во качество-топола, черен и кафяв филм, фенолово WBP лепило:
20х1220х2440мм;
21х1220х2440мм.
• Вилици, поцинковани
• Шпилки за вертикален кофраж с 2 бр.гайки, поцинковани
• Влагоустойчиви ОСБ /OSB/ плоскости - внос от САЩ:
OSB-3 – размер: 8.7x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 9.5x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 11.1x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 15.1х1220х2440мм;
OSB-3 – размер: 18.3x1220x2440мм.
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ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА !!!
Складови бази във Варна и София
0888416733; 0884266912; 02/9310348;
www.shperplat.com
www.vodoustoichivshperplat.com
www.osbbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/42364/shperplat---vodoustoychiv--hidrofoben--stroitelen

Шперплат - водоустойчив / хидрофобен / строителен
Най-големия Вносител в България на ХИДРОФОБЕН Шперплат и ОСБ-3 ПЛОСКОСТИ предлага НАЙ-НИСКИ ЦЕНИ!
Планет Строй 2008 ООД предлага:
ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ, 1-во качество-топола, черен и кафяв филм, фенолово WBP лепило:
20х1220х2440мм;
21х1220х2440мм.
• Вилици, поцинковани
• Шпилки за вертикален кофраж с 2 бр.гайки, поцинковани
• Влагоустойчиви ОСБ /OSB/ плоскости - внос от САЩ:
OSB-3 – размер: 8.7x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 9.5x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 11.1x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 15.1х1220х2440мм;
OSB-3 – размер: 18.3x1220x2440мм.
ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА !!!
Складови бази във Варна и София
0888416733; 0884266912; 02/9310348;
www.shperplat.com
www.vodoustoichivshperplat.com
www.osbbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/42363/shperplat---vodoustoychiv--hidrofoben--stroitelen

Шперплат - водоустойчив / хидрофобен / строителен
Най-големия Вносител в България на ХИДРОФОБЕН Шперплат и ОСБ-3 ПЛОСКОСТИ предлага НАЙ-НИСКИ ЦЕНИ!
Планет Строй 2008 ООД предлага:
ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ, 1-во качество-топола, черен и кафяв филм, фенолово WBP лепило:
20х1220х2440мм;
21х1220х2440мм.
• Вилици, поцинковани
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• Шпилки за вертикален кофраж с 2 бр.гайки, поцинковани
• Влагоустойчиви ОСБ /OSB/ плоскости - внос от САЩ:
OSB-3 – размер: 8.7x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 9.5x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 11.1x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 15.1х1220х2440мм;
OSB-3 – размер: 18.3x1220x2440мм.
ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА !!!
Складови бази във Варна и София
0888416733; 0884266912; 02/9310348;
www.shperplat.com
www.vodoustoichivshperplat.com
www.osbbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/42362/shperplat---vodoustoychiv--hidrofoben--stroitelen

WWW.SHPERPLAT.COM - Хидрофобен 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, 1-во качество-топола, черен и кафяв филм, фенолово WBP лепило:
20х1220х2440мм;
21х1220х2440мм.
• Вилици, поцинковани
• Шпилки за вертикален кофраж с 2 бр.гайки, поцинковани
• Влагоустойчиви ОСБ /OSB/ плоскости - внос от САЩ:
OSB-3 – размер: 8.7x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 9.5x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 11.1x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 15.1х1220х2440мм;
OSB-3 – размер: 18.3x1220x2440мм.
ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА !!!
Складови бази във Варна и София
0888416733; 0884266912; 02/9310348;
www.shperplat.com
www.vodoustoichivshperplat.com
www.osbbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/42361/wwwshperplatcom---hidrofoben-shperplat-ot-vnositelya---planet-stroy-2008-ood
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ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ ДИРЕКТЕН ВНОСИТЕЛ
Най-големия Вносител в България на ХИДРОФОБЕН Шперплат и ОСБ-3 ПЛОСКОСТИ предлага НАЙ-НИСКИ ЦЕНИ!
Планет Строй 2008 ООД предлага:
ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ, 1-во качество-топола, черен и кафяв филм, фенолово WBP лепило:
20х1220х2440мм;
21х1220х2440мм.
• Вилици, поцинковани
• Шпилки за вертикален кофраж с 2 бр.гайки, поцинковани
• Влагоустойчиви ОСБ /OSB/ плоскости - внос от САЩ:
OSB-3 – размер: 8.7x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 9.5x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 11.1x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 15.1х1220х2440мм;
OSB-3 – размер: 18.3x1220x2440мм.
ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА !!!
Складови бази във Варна и София
0888416733; 0884266912; 02/9310348;
www.shperplat.com
www.vodoustoichivshperplat.com
www.osbbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/42360/vodoustoychiv-shperplat-direkten-vnositel

15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad G570GT 59-325061
15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad G570GT 59-325061, двуядрен Celeron B800 1.5GHz, 2GB, 320GB, DVDRW, 802.11, Free DOS,
2.2kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/42350/156-3962-cm-lenovo-ideapad-g570gt-59-325061

21.5" (54.61 cm) AOC e2250Swnk
21.5" (54.61 cm) AOC e2250Swnk, FULL HD LED, 5ms, 20 000 000:1 200cd/m2, DVI, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/42346/215-5461-cm-aoc-e2250swnk

Трейдър за търговия с акции !!
Имате нужда от Frontpeak.Com? Предоставяме ви да намерите сведения за Търгуване на акции онлайн. Акции ще
намерите тук.
http://obiavidnes.com/obiava/42341/treydyr-za-tyrgoviya-s-akcii-

Алкохолни и безалкохолни коктейли!
Най-вкусните български и чуждестранни рецепти за готвене и коктейли от България и цял свят! Потопете се в света на
най-вкусните рецепти за готвене, алкохолни и безалкохолни коктейли! Освен голямото разнообразие от великолепни и
изпитани готварски изкушения, Ви предлагаме и многобройни ръководства как да си направите най-освежаващите
алкохолни и безалкохолни коктейли, както и ценни съвети от световната практика!
http://obiavidnes.com/obiava/42340/alkoholni-i-bezalkoholni-kokteyli
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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/42331/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/42322/detektivska-agenciya-star
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Продавам двоетажна къща във село Климентово
Продавам двоетажна къща намираща във село Климентово.Мястото кадето се намира къщата е красиво и спокоино със
приятен изглед към красива слунчева панорамна гледка.Мястото е исключително спокоино,красиво и е много добро за
почивка и отдих както през уйкендите така и през цялото лятото.Учелището и детската градина се намират на 120
метра от имота а хранителните магазини,а центара на селото е на 250 метра от имота.Там става и за целогодишно
жижеене.
http://obiavidnes.com/obiava/42320/prodavam-dvoetajna-kyshta-vyv-selo-klimentovo

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/42317/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/42316/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas
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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/42315/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

0887232146,фини шпакловки,и гипсова шпакловка,часно лице,
*****0887232146*****
-фини шпакловки.
-гипсова шпакловка.
-латекс бял и цветен.
-топлоизолация.
-обръщане покрай пвц дограма и врати с поставияне на лайсни или
измазване.
-гипсова мазилка.
-пръскана мазилка.
-минерални мазилки.
-замазки.
-зидария.
-бързо,качествно,разумни цени,цени на място при договаряне,майстор с дълга практика в стройтелството,
започване веднага,часно лице.0887232146
http://obiavidnes.com/obiava/42314/0887232146fini-shpaklovkii-gipsova-shpaklovkachasno-lice

0887232146,фини шпакловки,и гипсова шпакловка,часно лице,
*****0887232146*****
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-фини шпакловки.
-гипсова шпакловка.
-латекс бял и цветен.
-топлоизолация.
-обръщане покрай пвц дограма и врати с поставияне на лайсни или
измазване.
-гипсова мазилка.
-пръскана мазилка.
-минерални мазилки.
-замазки.
-зидария.
-бързо,качествно,разумни цени,цени на място при договаряне,майстор с дълга практика в стройтелството,
започване веднага,часно лице.0887232146
http://obiavidnes.com/obiava/42313/0887232146fini-shpaklovkii-gipsova-shpaklovkachasno-lice

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/42306/wwwshperplateu---hidrofoben-shperplat--vodoustoychiv

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АВАЛОН І ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ І ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
І Детективска агенция Авалон І Частен детектив І Достъпни цени І
Изневери , издирване , биологични родители ,
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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/42303/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/42302/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,
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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/42301/detektivska-agenciya-hameleon---08876057980878747345

Медико – диагностична лаборатория Русев
В Медико-диагностична лаборатория Русев се прави образна диагностика с магнитно-резонансна томография (МРТ),
компютърна томография (КТ), ядрено-магнитен резонанс (ЯМР), скенер. Преглеждат се в детайли централната и
периферната нервна система, гръдния кош, корема, опорно-двигателния апарат. Съвременната апаратура разглежда
артериите и вените на главата и тялото, както и състоянието на сърцето, без използването на контрастни материали.
Висококвалифицирани специалисти работят в подразделенията в София, Пловдив, Бургас, Варна, Благоевград, Плевен.
Бързината при неотложни консултации е осигурена от единствената за България свързана система за пренос на образи
между всички лаборатории Русев. Вписвания и посещения в София: ж.к. Младост 1, ул. Д. Моллов 1, 02/9759258,
0886917939, www.mdlrusev.com.
http://obiavidnes.com/obiava/42300/mediko--diagnostichna-laboratoriya-rusev

ГлобалБГ-туроператор и турагент
Фирма Глобал БГ съществува от 2005 година като туроператор и туристически агент във Варна. Фирма, като
партньор на руски туроператор «БРАВЫЙ ТУРИСТ», продава чартерни билети до Москва на много изгодни цени.
Собствен туристически продукт е пътувания до Русия и до Израел. Организираме почивки в хотели по Черноморското
крайбрежие. През зимата предлагаме почивки в планинските курорти на България – Банско, Боровец, Пампорово,
Чепеларе. Фирма организира международен детски фестивал в гр.Варна.http://globalbg.info
http://obiavidnes.com/obiava/42297/globalbg-turoperator-i-turagent

Проверка на водомери в Оправомощена Лаборатория
Лабораторията осъществява първоначална и последваща проверка на водомери за топла и студена вода от 0.015 m3/h до
35 m3/h. Класове на точност A, B, C и D. Проверката се извършва в самата лабораторията по сравнителен и тегловен
метод и е съобразена съгласно нормите на Закона за измерванията и на Наредбата за средствата за измерване, които
подлежат на метрологичен контрол.
Лабораторията разполага с три стенда, осигурени с еталонни измервателни средства и компютърно-изчислителни
системи, обезпечаващи бързо и прецизно извършване на проверката.
Оставаме на Ваше разположение за всяка допълнителна информация, която може да Ви бъде полезна, както и за
извършването в кратки срокове на предлаганите от нас услуги, в кръга на нашата компетентност.
http://www.gaztest.net
Тел/ Факс: (02) 839 0 800
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Димитър Пехливанов
http://obiavidnes.com/obiava/42296/proverka-na-vodomeri-v-opravomoshtena-laboratoriya

Napred BG !
Не можете да си набавите отговаряща на възможностите ви служба . Работа ви представя най-подробно описаните
зони за откриване .
http://obiavidnes.com/obiava/42294/napred-bg--

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Пловдив
Детективски услуги-Детективска агенция ФОКС
- Разкриване на изневери,справки
- Фирмено разследване -изтичане на финансова наличност
- Нелоялна конкуренция – изучава търговски пазар
- Открива биологични родственици
- Издирване на изчезнали или укриващи се лица
- Интелектуална собственост (Авторckи права)
- Междуличностни и семейни проблеми
- Експертни заключения-съдебно досие
- Проверка на валидноста и достуверноста на докумени
- Биографични данни-адрес, месторабота и др.
- Юридически консултации
- Консултации с психолози
Детективски услуги-Детективска агенция ФОКС
Е-mail:fox@detectiv-bg.com
tel:0888400413 , 0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/42292/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-plovdiv

Частен Детектив Иван Иванов-Детективски Услуги-дългогодишен професионален опит!!!
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
изневяра и развод-разследване,
издирва лица,справки,
Корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота,
Открива биологични родственици,
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наблюдава деца и възрастни с подозрително поведение
-(алкохол,хазарт,наркотици)
Технически контрол-аудио,видео,сателитно наблюдение,
високотехнологично оборудване,
информационна киберсигурност,
съдействие при сделки с имоти-проверка.
Основната цел е:бързина,коректност,
качество и достоверност на събраната информация
и най-вече пълна Дискретност!!!
"Незабравяйте-онзи,който владее информацията ,контролира ситуацията"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;detective-fox@infojoker.bg
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/42291/chasten-detektiv-ivan-ivanov-detektivski-uslugi-dylgogodishen-profesionalen-opit

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-0888400413
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/42290/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-0888400413

Подготовка по математика за матура и кандидатстудентски изпити в Софийския университет и
УНСС
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура по математика. Обучението е целогодишно в удобно за учениците
и преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по формата на
изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 12 лева на
учебен час.
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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/42285/podgotovka-po-matematika-za-matura-i-kandidatstudentski-izpiti-v-sofiyskiya-unive

Подготовка по български език за матура и кандидатстудентски изпити в Софийския
университет и УНСС
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура по български език. Обучението е целогодишно в удобно за
учениците и преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по
формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 12
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/42284/podgotovka-po-bylgarski-ezik-za-matura-i-kandidatstudentski-izpiti-v-sofiyskiya-u

Немски език – подготовка за матура
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура по немски език. Обучението е целогодишно в удобно за учениците и
преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по формата на
изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 12 лева на
учебен час.
За повече информация:
Учебен център "Орбис"
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/42283/nemski-ezik--podgotovka-za-matura

Английски език – подготовка за матура
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура по английски език. Обучението е целогодишно в удобно за
учениците и преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по
формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 12
лева на учебен час.
За повече информация:
Учебен център "Орбис"
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/42282/angliyski-ezik--podgotovka-za-matura

Испански език – подготовка за матура
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура по испански език. Обучението е целогодишно в удобно за
учениците и преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по
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формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 12
лева на учебен час.
За повече информация:
Учебен център "Орбис"
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/42281/ispanski-ezik--podgotovka-za-matura

Френски език – подготовка за матура
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура по френски език. Обучението е целогодишно в удобно за учениците
и преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по формата на
изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 12 лева на
учебен час.
За повече информация:
Учебен център "Орбис"
ул. "Мизия" N19
тел. 8438363; 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/42280/frenski-ezik--podgotovka-za-matura

Италиански език – подготовка за матура
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура по италиански език. Обучението е целогодишно в удобно за
учениците и преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по
формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 12
лева на учебен час.
За повече информация:
Учебен център "Орбис"
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/42279/italianski-ezik--podgotovka-za-matura

Подготовка за матура
Учебен център Орбис организира подготовка за матура по английски, френски, немски, италиански, испански, български
език, математика и биология. Езиковото обучение включва граматичен преговор, решаване на тестове и писане на есе.
Часовете се провеждат в удобно за учениците и преподавателя време. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти
цената е 12 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/42278/podgotovka-za-matura

Подготовка за матура и кандидатстудентски изпити в Софийския университет и УНСС
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Учебен център Орбис организира подготовка за матура и кандидатстудентски изпити по немски, английски, френски,
испански, италиански, български език и математика. Езиковото обучение включва граматичен преговор, решаване на
тестове и писане на есе. Часовете се провеждат в удобно за учениците и преподавателя време. Цена: 15 лева на учебен
час. При двама курсисти цената е 12 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/42277/podgotovka-za-matura-i-kandidatstudentski-izpiti-v-sofiyskiya-universitet-i-unss

Umbro
Желаете ли да си изберете нов модел кецове ? Използвайте нашите невероятно добри продажби на Adidas .
http://obiavidnes.com/obiava/42275/jelaete-li-da-si-izberete-nov-model-kecove--izpolzvayte-nashite-neveroyatno-dobri

Специализирано обзавеждане ANFI за учебни и лекционни зали, аудитории, училища от ТЕС-А
мебели
Специализирано обзавеждане ANFI за учебни и лекционни зали, аудитории, училища предоставено от ТЕС-А мебели.
Посетете нашата уеб страница и се запознайте с всички предлагани модели.
http://obiavidnes.com/obiava/42273/specializirano-obzavejdane-anfi-za-uchebni-i-lekcionni-zali-auditorii-uchilishta-o

Детективска Агенция Инкогнито - Доказан Професионализъм
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
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http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/42270/detektivska-agenciya-inkognito---dokazan-profesionalizym

Детективи Инкогнито - Търсете отговорите на професионално ниво ! - Бургас , Пазарджик ,
Стара Загора , Пловдив
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/42269/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza

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

Подбор на работници и служители
АГЕНЦИЯ ЗА РАБОТА"КИРКОВА"
Специализирана агенция за подбор на работници и служители от всички сфери на икономиката:
администрация, услуги, производство.
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Подбираме точните хора за Вашата фирма след подписване на Заявка-Договор.
Работим за цялата страна. Работим бързо и гарантираме отлични резултати.
Обадете ни се! 0884630466, 02/4110136, e-mail:info@kajobs.bg, www.kajobs.bg
Град София, ул."Узунджовска" 12, етаж 2, Лиценз № 1087 до 10.03.2012 г.
http://obiavidnes.com/obiava/42265/podbor-na-rabotnici-i-slujiteli

Подбор на работници и служители
АГЕНЦИЯ ЗА РАБОТА"КИРКОВА"
Специализирана агенция за подбор на работници и служители от всички сфери на икономиката:
администрация, услуги, производство.
Подбираме точните хора за Вашата фирма след подписване на Заявка-Договор.
Работим за цялата страна. Работим бързо и гарантираме отлични резултати.
Обадете ни се! 0884630466, 02/4110136, e-mail:info@kajobs.bg, www.kajobs.bg
Град София, ул."Узунджовска" 12, етаж 2, Лиценз № 1087 до 10.03.2012 г.
http://obiavidnes.com/obiava/42264/podbor-na-rabotnici-i-slujiteli

WWW.SHPERPLAT.COM – Водоустойчив 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: 0888416733; 0884266912; 02/9310348;
http://www.shperplat.com
http://obiavidnes.com/obiava/42263/wwwshperplatcom--vodoustoychiv-shperplat-ot-vnositelya---planet-stroy-2008-ood

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/42260/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-3d-arhitekturno-proektirane-i-grafi

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
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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/42257/chastna-detektivska-agenciya-ayaks-rs-razpolaga-s-tochnata-tehnika-tochniyat-ekip-i-

Частна Детективска Агенция Аякс Р&С разполага с точната техника, точният екип и най-вече с
необходимият опит нужен за разрешаването на Вашия случай.
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/42256/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/42255/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АВАЛОН І ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ І ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
І Детективска агенция Авалон І Частен детектив І Достъпни цени І
Изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и ...
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
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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/42253/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/42252/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ХАМЕЛЕОН - 0887605798,0878747345
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
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установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/42251/detektivska-agenciya-hameleon---08876057980878747345

Пречиствателни станции за отпадни води за къщи BioCleaner®
Технологията "BIO CLEANER" е уникална Аеробна технология, единствена по рода си без аналог! Разработена и
патентована от екип учени на чешката Компанията "ENVI-PUR" ,тя поставя началото на ново поколение
Пречиствателни станции с изключителни показатели на пречистване на отпадъчните води.Показателите са
легитимирани в оторизирани лаборатории на Европейската комисия по екология (EEC) след прецизни тестове и са без
конкуренция. Пречиствателни станции "BIO CLEANER" са изработени от изключително здрав, висококачествен и
хомогенен полипропилен.
В Пречиствателните станции "BIO CLEANER" не се използват никакви помпи и ротиращи елементи.Вътрешната
рециркулация се осъществява посредством аерлифтове ,използващи въздух под налягане подаван от диафрагмено
компресорче с 4 двойни диафрагми. Компресорчето е компактно,безшумно,с малки размери и е част от Управляващ
модул,който се монтира извън контейнера във влагоустойчива кутия или в самата къща. Принципа на пречистване сам
по себе си е революционен.
Цялото оборудване на Пречиствателни станции "BIO CLEANER" в комплект с Управляващия модул е изработено от
висококачествени материали и електронни компоненти, които са доказали надежността си във времето. В сравнение с
другите Пречиствателни станции при "BIO CLEANER" не се налага на определен период да се изпомпва излишната
утайка нито да се сгъстява същата по простата причина ,че такава няма. Пречиствателни станции "BIO CLEANER" са
абсолютно без никакви консумативи и експлоатацията им не изисква никакви разходи. Безаварийната работа на
Пречиствателни станции "BIO CLEANER" е гарантирана!
http://obiavidnes.com/obiava/42247/prechistvatelni-stancii-za-otpadni-vodi-za-kyshti-biocleaner

Пречиствателни станции за отпадни води за хотели BioCleaner®
Пречиствателни станции "BIO CLEANER" модели от "ВС-30" до "ВС-150"
Биологични пречиствателни станции за отпадни води(БПСОВ) "BIO CLEANER" модели ВС 30-150 са разработени за
пречистване на отпадни води от малки индивидуални източници.Например малки селища, отдалечени градове, хотели в
планината, къмпинги, мотели, бензиностанции и малки промишлени предприятия.
Технологията на пречиствателни станции "BIO CLEANER" съответства на съвременните житейски изисквания. Тя
позволява пречистване на отпадни води от бани, тоалетни, кухни, миялни машини и др. В същото време стойността на
обработката е много ниска:
Без консумативи,без филтри и без зареждане с каквито и да било бактерии и активатори.
Без необходимост от почистване и изпомпване с фекалки.
Без миризма.
Минимален разход на ел.енаргия - не повече от едно осветително тяло 80w работещо на интервали.
Възможност за поемане на по-големи количества отпадни води за известен период без това да се отрази върху
качеството на пречистване.
Без специални изисквания за монтаж и експлоатация.
Без минимален праг за постъпващото количество отпадни води.
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Възможност за монтиране под и над земята,в съществуващи септични ями и в самите сгради.
Компактност - минимално заемане на пространство.
Параметри на пречистване - без конкуренция.
Пречистената вода може да се използва без проблеми за поливане на зеленчукови,овощни и др. градини,като дори е
препочъчително!
Лидер в пречистването на отпадните води.
Пречиствателни станции "BIO CLEANER" са гъвкава разработка, която позволява да се задоволят изискванията на
всички клиенти. Тези пречиствателни станции обикновенно се монтират под земното ниво, но може да се поставят и
над земята.Пречиствателни станции с технология "BIO CLEANER" могат да се инсталират както в реконструриани
септичени резвервоари или помийни ями, така и в самите къщи.
Ежегодно усъвършенстване на технологията и актуализиране на сертификатите в унисон с Европейските изисквания.
Биологичната обработка на пречиствателни станции "BIO CLEANER"се основава на бавно зареждане с отпадни води и
прецизно подаване на въздух в различните сектори, довеждащо до липсата на мръсни утайки и кал. Не се налага
подгряване на входния блок на тези пречиствателни станции през зимата. Пречиствателни станции "BIO CLEANER" се
управляват от електронен чип и работят с 6 програми на 9 степени в зависимост от натоварването с отпадни води.
Пречиствателни станции "BIO CLEANER" са гъвкава разработка, която позволява да се задоволят изискванията на
всички клиенти. Тези пречиствателни станции обикновенно се монтират под земното ниво, но може да се поставят и
над земята.Пречиствателни станции с технология "BIO CLEANER" могат да се инсталират както в реконструриани
септичени резвервоари или помийни ями, така и в самите къщи.
Биологичната пречиствателна станция "BIO CLEANER" се доставя като напълно завършен продукт и пускането в
експлоатация е част от доставката.
Пречиствателни станции “BIO CLEANER” не се нуждаят от зареждане с активна тиня и каквито и да било бактерии,
прахчета, хапчета и други активатори. Тези пречиствателни станции нямат долен праг на постъпление на отпадни води.
Пречиствателни станции “BIO CLEАNER” работят ефективно както при минимално така и при максимално
натоварвяне с отпадни води. Това означава, че дори да няма постъпление на отпадни води за известно време в тези
пречиствателни станции, то процесът на пречистване се запазва без да е небходима каквато и да било допълнителна
активация. Пречистващия процес в пречиствателни станции ”BIO CLEANER” стартира автоматично след
подновяването притока на отпадни води.
• Address: гр.София кв.Лозенец
• Phone: 0886772566
• Website: http://hg-sons.com/
http://obiavidnes.com/obiava/42246/prechistvatelni-stancii-za-otpadni-vodi-za-hoteli-biocleaner

Пречиствателни станции за отпадни води BioCleaner®
"BIO CLEANER" е пречиставателна станция за отпадъчни води, която не изисква никаква поддръжка. Технологията е
чист аеробен процес, при който не се добавят никакви консумативи. Компактни са и не заемат пространство.
Пречиствателни станции "BIO CLEANER" модели от "BC-4" до "BC-25" са подходящи за еднофамилни къщи като може
да се поставят отделно за всяка къща или при комбинация от няколко къщи, да се поставя от по-големите размери.
Могат да бъдат инсталирани както в септични ями, така и в самите къщи, защото нямат никаква миризма.
Тези пречиствателни станции притежават всички необходими сертификати както за материалите, от които са
произведени, така и за технологията на пречистване.Технология BIO CLEANER е патентована на три континента и е
най-добрата технология на българския пазар.
За повече информация: http://hg-sons.com/
http://obiavidnes.com/obiava/42245/prechistvatelni-stancii-za-otpadni-vodi-biocleaner

PC DELL Inspiron One 2320 Multitouch
PC DELL Inspiron One 2320 Multitouch, 23" (58.42 cm) Multi Touch-Screen FULL HD LED монитор, двуядрен Intel® Core™ i3
2100 3.1GHz, 4GB RAM, GeForce GT 525GT, 1TB HDD, DVDRW, WiFi 802.11n, camera, безжична клавиатура & мишка
http://obiavidnes.com/obiava/42240/pc-dell-inspiron-one-2320-multitouch

Canyon CNR-FMSOW01
Canyon CNR-FMSOW01, безжична, оптична
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http://obiavidnes.com/obiava/42235/canyon-cnr-fmsow01

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/42230/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/42229/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/42213/detektivska-agenciya-star

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/42212/detektivska-agenciya-star
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Детективска агенция "Стар"
Детективски услуги .
Детективска агенция "Стар"-0885350440
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
http://obiavidnes.com/obiava/42211/detektivska-agenciya-star

Велукс-покривни прозорци
Повече от 11 години фирма Велукс е лидер на пазара за покривни прозорци и системи. В богатото ни портфолио ще
намерите щори, сенници, покривни прозорци с дистанционно управление, светлинни тунели и аксесоари.
Димоотвеждащата система от ВЕЛУКС служи за авариен изход и дава достъп на пожарникарите в случай на пожар, а
също така – отвежда дима и топлината нагоре и извън горящата сграда. Димоотвеждащите системи обикновено се
монтират в общите пространства като стълбища и свързващи помещения и са особено подходящи за промишлени сгради
и офиси.
http://obiavidnes.com/obiava/42203/veluks-pokrivni-prozorci

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 .
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/42198/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas
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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 .
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/42197/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 .
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/42196/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Пречиствателни станции от 2500 лева
Замисляли ли сте се дали имате нужда от пречиствателни станции? Естествено, че имате нужда? Само ако знаехте
водата с която се къпете колко е мръсна... Затова не се бавете и поръчайте пречиствателни станции за вашия дом.
Телефон за поръчка: 0878 100 071
http://obiavidnes.com/obiava/42189/prechistvatelni-stancii-ot-2500-leva
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Частна Детективска Агенция Аякс Р&С разполага с точната техника, точният екип и най-вече с
необходимият опит нужен за разрешаването на Вашия случай.
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/42187/chastna-detektivska-agenciya-ayaks-rs-razpolaga-s-tochnata-tehnika-tochniyat-ekip-i-

ЗАМАЗКА,МАЗИЛКА,ФАЯНС,НАСТИЛКИ,ВиК,ГИПСКАРТОН,ШПАКЛОВКА,БОЯДИСВАН
Е-МАЙСТОРИ,ДОГОВОР
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/42184/zamazkamazilkafayansnastilkivikgipskartonshpaklovkaboyadisvane-maystoridogo

Обзавеждане столове и маси за учебни аудитории, училища и читалища- от TES-A мебели
Предлагаме специализирано обзавеждане на маси и столове за учебни и лекционни зали, аудитории, читалища и училища.
Посетете нашата уеб страница и се запознайте с цялата гама на предлаганите от ТЕС-А мебели продукти.
http://www.obzavejdane-zali.tes-a.com/index.php?cid=17
http://obiavidnes.com/obiava/42181/obzavejdane-stolove-i-masi-za-uchebni-auditorii-uchilishta-i-chitalishta--ot-tes-a-meb

Bona Mega - Революция при подовите покрития
Bona Mega е еднокомпонентен полиуретанов лак на водна основа. Той направи революция в света на подовите покрития за
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дървени подове. Днес Bona Mega има уникална позиция на пазара, благодарение на иновативната формула, която реагира
с кислорода, давайки всички преимущества на двукомпонентните лакове.
Съдържайки растителни масла, които са възобновяеми източници, Bona Mega е точния избор за бъдещето. Вече са
спестени 8 милиона килограма от емисии СО2 чрез уникалния Bona Mega процес. Сега серията има нов член-Bona Mega
Extra Matt, която дава изцяло матов вид на покритието.
Показатели:
Предлага се в блясък, сатен, мат и екстра мат.
Еднокомпонентна технология на втвърдяване.
Покритието е с ниска отражаемост и изглежда почти невидимо, подчертавайки естественото дърво.
Превъзходно саморазливане и изпъване.
Изпитан продукт, все още уникален след 28 милиона литра и 136 млн. кв.м. покритие.
Без съдържание на NMP (летливи органични разтворители).
ЕС1 класификация.
http://www.ciklene-parket-starazagora.com
http://obiavidnes.com/obiava/42180/bona-mega---revolyuciya-pri-podovite-pokritiya

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/42178/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi

Детективи Инкогнито - Търсете отговорите на професионално ниво ! - Бургас , Пазарджик ,
Стара Загора , Пловдив
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
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-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/42177/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza

Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN 3D архитектурно проектиране и Графичен
дизайн.
Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN 3D архитектурно проектиране и Графичен дизайн. Цялостен
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/42173/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-3d-arhitekturno-proektirane-i-grafi

Водоустойчив шперплат от най-големия Вносител – Планет Строй 2008 ООД
Най-големия Вносител в България на ХИДРОФОБЕН Шперплат и ОСБ-3 ПЛОСКОСТИ предлага НАЙ-НИСКИ ЦЕНИ!
Планет Строй 2008 ООД предлага:
ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ, 1-во качество-топола, черен и кафяв филм, фенолово WBP лепило:
20х1220х2440мм;
21х1220х2440мм.
• Вилици, поцинковани
• Шпилки за вертикален кофраж с 2 бр.гайки, поцинковани
• Влагоустойчиви ОСБ /OSB/ плоскости - внос от САЩ:
OSB-3 – размер: 8.7x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 9.5x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 11.1x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 15.1х1220х2440мм;
OSB-3 – размер: 18.3x1220x2440мм.
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ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА !!!
Складови бази във Варна и София
0888416733; 0884266912; 02/9310348;
www.shperplat.com
www.vodoustoichivshperplat.com
www.osbbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/42171/vodoustoychiv-shperplat-ot-nay-golemiya-vnositel--planet-stroy-2008-ood

Студио за интериорен и графичен дизайн
Екип от дизайнери ще направят за Вас проекти по индивидуално задание
на цялостни екстериорни и интериорни оформления на: заведения, ресторанти,
барове, къщи, апартаменти, офис помещения, експозиционни щандове за изложения и др.
Авторски надзор по време на реализиране на проекта.
http://www.irisdesign.bg
http://obiavidnes.com/obiava/42170/studio-za-interioren-i-grafichen-dizayn

НОВ ВЕК 15% отстъпка за онлайн поръчки за преводи
Преводаческа агенция НОВ ВЕК прави 15% отстъпка при подаване на онлайн поръчка за превод през сайта на агенцията
– www.nov-vek.org. „Нов Век” извършва стандартни, бързи и експресни преводи от и на английски, немски, френски,
руски, италиански, испански, сръбски, хърватски, румънски, гръцки, турски, както и от/на редки езици като арабски,
японски, норвежки, иврит, персийски. НОВ ВЕК осигурява ниски цени и гарантирано качество!
гр.София, бул. Васил Левски 1Б,
Tелефон: 02 49 00 756, 0895 60 71 50
E-mail: sofia2@nov-vek.org
Website: www.sofia.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/42168/nov-vek-15-otstypka-za-onlayn-porychki-za-prevodi

Сервиз за принтери
АРБИКАС - Презареждане и рециклиране на тонер касети за принтери, копири и
многофункционални устройства. Зареждане и разпушване на мастилоструйни глави.
Професионален сервиз за офис техника с над 16 годишен опит. Директен вносител на
оригинални и неоригинални резервни части. Кратки срокове, надеждност и гарантирано
качество. Обсужване по адреси.
Оставете грижите за вашата офис техника и консумативи на нас.
http://obiavidnes.com/obiava/42166/serviz-za-printeri

Зареждане на тонер касети
Зареждане на тонер касети за Xerox Phaser 3117, 3140, PE 220, 120 WC 3119
Цени за зареждане:
Xerox Phaser 3117, Зареждане на тонер касета, - 36,00 лв. с ДДС
Xerox Phaser 3140, Зареждане на тонер касета за 1500копия – 36.00 лв. с ДДС
Xerox Phaser 3140, Зареждане на тонер касета за 2500 копия – 38.40 лв. с ДДС
Xerox Phaser 3140, Зареждане на тонер касета и смяна ресет чип за 1500 копия – 46,80 лв. с ДДС
Xerox Phaser 3140, Зареждане на тонер касета и смяна ресет чип за 2500 копия –
50.40 лв. с ДДС
Xerox PE 220, Зареждане на тонер касета и ресетиране на чип за 3000 копия –
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48.00 лв. с ДДС
Xerox PE 120, Зареждане на тонер касета и ресетиране на чип за 3500 kопия –
42.00 лв. с ДДС
Xerox PE 120, Зареждане на тонер касета и ресетиране на чип за 5000 kопия –
60.00 лв. с ДДС
Xerox WC 3119, Зареждане на тонер касета и ресетиране на чип, 3к – 42.00 лв. с ДДС
Касетите са придружени с ТЕСТ за гарнация на качество на печат.
Продажба на нови оригинални и съвместими консумативи за офис техника –
тонер касети, мастилници, ленти, модули, шпули, тонери, девелопери; www.arbikas.com
http://obiavidnes.com/obiava/42165/zarejdane-na-toner-kaseti

Зареждане на тонер касети
Зареждане на тонер касети за Samsung ML 1510/1710, 1610, 1660/1665, 1640/2240, 1660/1665,
SCX 4016/4216, 4300, 4521F, 4600/4623
Цени за зареждане с ДДС:
Samsung ML 1510/1710, Зареждане на тонер касета за 3000 kопия – 36.00лв.
Samsung ML 1610, Зареждане на тонер касета за 2000 kопия – 33.60 лв.
Samsung ML 1660/1665, Зареждане на тонер касета за 1500 kопия – 38.40 лв.
Samsung ML 1660/1665, Зареждане на тонер касета и смяна на ресет чип за 1500 kопия 46,80 лв.
Samsung ML 1640/2240, Зареждане на тонер касета за 1500 копия – 33.60 лв.
amsung ML 1640/2240, Зареждане на тонер касета /стартова за 700 копия/ - 32.40 лв.
Samsung SCX 4016/4216, Зареждане на тонер касета за 3000 kопия – 36.00 лв.
Samsung SCX 4300, Зареждане на тонер касета за 2000 копия – 36.00 лв.
Samsung SCX 4300, Зареждане на тонер касета и смяна ресет чип за 2000 копия – 46,80 лв.
Samsung SCX 4521F, Зареждане на тонер касета за 1500 kопия – 33.60 лв.
Samsung SCX 4521F, Зареждане на тонер касета за 3000 копия – 36.00 лв.
Samsung SCX 4600/4623, Зареждане на стартова тонер касета за 1500 копия – 36.00 лв.
Samsung SCX 4600/4623, Зареждане на тонер касета за 2500 копия – 38.40 лв.
Samsung SCX 4600/4623, Зареждане на тонер касета и смяна на ресет чип за 1500 копия 50.40 лв.
Samsung SCX 4600/4623, Зареждане на тонер касета и смяна на ресет чип за 2500 копия 54.00 лв.
Касетите са придружени с ТЕСТ за гарнация на качество на печат.
Продажба на нови оригинални и съвместими консумативи за офис техника –
тонер касети, мастилници, ленти, модули, шпули, тонери, девелопери; www.arbikas.com
http://obiavidnes.com/obiava/42164/zarejdane-na-toner-kaseti

Зареждане на тонер касети
Зареждане на тонер касети за HP 1010/1012/1015/1018/1020/1022/ P1005/1006/1505/4/4+/5
Цени за зареждане с ДДС:
HP 1010/1012/1015/1018/1020/1022, Зареждане на тонер касета за 2000 копия –
36.00 лв.
HP P1005/ P1006, Зареждане на тонер касета за 1500 копия – 36.00 лв.
HP P1005/ P1006, Зареждане на тонер касета за 700 копия /стартова/ - 33.60 лв.
HP P1505, Зареждане на тонер касета за 1000 копия /стартова/ - 33.60 лв.
HP P1505, Зареждане на тонер касета за 2000 копия – 36.00 лв.
HP 4/4+/5, Зареждане на дълбока тонер касета за 8800 копия – 62.40 лв.
HP 4/4+/5, Зареждане на плитка тонер касета за 6800 копия – 52.80 лв.
Касетите са придружени с ТЕСТ за гарнация на качество на печат.
Продажба на нови оригинални и съвместими консумативи за офис техwww.arbikas.comника –
тонер касети, мастилници, ленти, модули, шпули, тонери, девелопери;
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http://obiavidnes.com/obiava/42163/zarejdane-na-toner-kaseti

Зареждане на тонер касети
Зареждане на тонер касети за Brother DCP 7010/7020/HL 2030/2040/2070/2075/2140/2150/2170/MFC 7220/7225/7420/7820
Цени за зареждане с ДДС:
Brother DCP 7010/7020, Зареждане на тонер касета за 2500 копия – 38.40 лв.
Brother HL 2030/2040, Зареждане на тонер касета за 2500 копия – 38.40 лв.
Brother HL 2070/2075, Зареждане на тонер касета за 2500 копия – 38.40 лв.
Brother HL 2140/2150/2170, Зареждане на тонер шпула за 1500 копия – 33.60 лв.
Brother HL 2140/2150/2170, Зареждане на тонер шпула за 2600 копия – 38.40 лв.
Brother MFC 7220/7225, Зареждане на тонер касета за 2500 копия – 38.40 лв.
Brother MFC 7420/7820, Зареждане на тонер касета за 2500 копия – 38.40 лв.
Касетите са придружени с ТЕСТ за гарнация на качество на печат.
Продажба на нови оригинални и съвместими консумативи за офис техника –
тонер касети, мастилници, ленти, модули, шпули, тонери, девелопери; www.arbikas.com
http://obiavidnes.com/obiava/42162/zarejdane-na-toner-kaseti

Бизнес юридически консултации,адвокати,съдействие на фирми !!!
Предлагаме перфектно юридическо съдействие на фирми със задължения.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
Освобождаваме от длъжност и отговорност .
Покупко - продажба на дружествени дялове .
Прекратяване и ликвидация на дружества .
Регистрация и вписване на нови обстоятелства в Търговския регистър .
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и кантората ни работи за намиране на ефективно и
законово решение за Вашия проблем .
За ЕТ.еднолични търговци не става .
Цените за услугите ни са по договаряне,заплаща се след финализиране на сделката-регистрация и вписване на промяната
в Търговския регистър .
Офертата е валидна за търговски дружества от всички бизнес сектори и региони на България.
За контакт само на тел.0896948733 0889588919
ФИНАНСИ БИЗНЕС КОНСУЛТ ООД гр.София
http://obiavidnes.com/obiava/42158/biznes-yuridicheski-konsultaciiadvokatisydeystvie-na-firmi-

Юридическо,бизнес консултиране на фирми с финансови проблеми !!!
Предлагаме перфектно юридическо съдействие на фирми със задължения.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
Освобождаваме от длъжност и отговорност .
Покупко - продажба на дружествени дялове .
Прекратяване и ликвидация на дружества .
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Регистрация и вписване на нови обстоятелства в Търговския регистър .
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и кантората ни работи за намиране на ефективно и
законово решение за Вашия проблем .
За ЕТ.еднолични търговци не става .
Цените за услугите ни са по договаряне,заплаща се след финализиране на сделката-регистрация и вписване на промяната
в Търговския регистър .
Офертата е валидна за търговски дружества от всички бизнес сектори и региони на България.
За контакт само на тел.0896948733 0889588919
ФИНАНСИ БИЗНЕС КОНСУЛТ ООД гр.София
http://obiavidnes.com/obiava/42157/yuridicheskobiznes-konsultirane-na-firmi-s--finansovi-problemi-

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/42156/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
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/42155/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.
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2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/42154/chastna-detektivska-agenciya-ayaks-rs-razpolaga-s-tochnata-tehnika-tochniyat-ekip-i-

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

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/42152/wwwshperplateu---hidrofoben-shperplat--vodoustoychiv
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Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
МАШИНА ЗА ХРУПКАВИ КАРТОФЕНИ СПИРАЛИ SPIRAL POTATO SLICER
Машината за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer използва патентована технология
за спираловидно нарязване на зеленчуци – картофи, краставици, моркови, лук и др.,
при която максимално се запазват хранителните вещества в зеленчуците – не се получава смачкване
или раздробяване на съответният продукт.
Лазерно заточените ножове позволяват обработката на един картоф – нарязване и нанизване
на дървено шишче да става за 7 секунди, а получената атрактивна форма ще впечатли Вашите приятели,
семейство или клиенти.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/42151/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali-spiral-potato-slicer

Целутрон Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста, Физиотерапия и Лифтинг
Целутрон Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста, Физиотерапия и Лифтинг
ЦЕЛУТРОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ, Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста, Физиотерапия и Лифтинг
ЦЕЛУТРОН ЗА УСКОРЯВАНЕ НА МЕТАБОЛИЗМА И РЕДУЦИРАНЕ НА ТЕЛЕСНИТЕ МАЗНИНИ !
Основни функции и режими на работа :
F1 Мускулен масаж, релакс и Физиотерапия:
F2 Тонизиране
F3 Стимулация на кръвната и лимфната циркулация – при уморени крака, варикозни вени, целулит и след липосукция
F4 Редуциране на теглото и стягане на тъканите
Изборът на времетраене на процедурата може да бъде направен ръчно – 20 до 30 минути за максимална ефективност.
Апаратът за ускоряване на метаболизма и редукция на телесните мазнини е устройство създадено с методите на
съвременната медицина, с активно използване на последните научни изследвания в областта на медицината,
физиотерапията и козметиката, с отчитане на биологичното и физиологично взаимодействие между мазинините и
мускулната тъкан в човешкото тяло и биохимията на човешкият организъм.
Действието на уреда използва нормалните принципи на функциониране на човешкото тяло; крайната цел е да се
постигне естествено ускоряване на метаболизма, в пълно съответствие с природата на организма, използвайки само
естествените процеси в тялото. Създаването на това устройство е резултат от дългогодишни тестове, опити и
анализи, правени от водещи специалисти в съответните области.
Използваната технология, базирана на микропроцесорна основа, дава възможност за прецизно действие в проблемните
зони без, или с минимум странични въздействия. Уредът обединява няколко режима на работа, на база на
усъвършенстваните през хилядолетията методи на акупунктурата, предназначени за решаване на различни телесни
проблеми – наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, детренираност на отделни мускулни групи, липса на
еластичност на кръвоносните съдове и като цяло – липса на тонус; апаратът предлага комплексно решение за всички
тези проблеми с методите на акупунктурата, физиотерапията и масажът.

Страница 59/88

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

02.09.2012

Модел: GS-14 -2011
Гаранция - 12 месеца. Сертификация: CE, RoHS, CQChttp://obiavidnes.com/obiava/42150/celutron-redukciya-na-mastna-tykan-povdigane-na-byusta-fizioterapiya-i-lifting

15.6" (39.62 cm) HP 635 (AIE47EA) двуядрен AMD E300 1.3GHz
15.6" (39.62 cm) HP 635 (AIE47EA) двуядрен AMD E300 1.3GHz, HD LED Display, 2GB, 320GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth,
camera, Linux, 2.5kg, 1г. Гаранция + Чанта HP+ копир/принтер/скенер HP AIO2054A
http://obiavidnes.com/obiava/42141/156-3962-cm-hp-635-aie47ea-dvuyadren-amd-e300-13ghz

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/42136/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
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- 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/42133/detektivska-agenciya-star

Гей Запознанства
При нас има гейове, хетеросексуални, бисексуални, двойки, женени и транссексуални мъже. Намерете своя идеален
партньор сред хиляди потребители.
Открийте кой живее наблизо! Вие и той сте само на един клик разстояние!
http://obiavidnes.com/obiava/42113/gey-zapoznanstva

Детективска Агенция Бургас- Фокс- Частни Детективи
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/42104/detektivska-agenciya-burgas--foks--chastni-detektivi

Професионален домоуправител от 3 лева на месец
Ние сме фирма която предлага професионален домоуправител от 3 лева на месец. Срещу тази сума вашия професионален
домоуправител ще поеме пълната грижа за входа ви. За повече информация: http://xn-80aaggdbdsfzghidicgbgnhok4btm.org
http://obiavidnes.com/obiava/42099/profesionalen-domoupravitel-ot-3-leva-na-mesec

Агенция Аякс e Вашият успешен избор на частен детектив
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1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/42092/agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

Детективска Агенция-АЯКС-Частен Детектив-0888135197
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/42091/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

„НОВ ВЕК” – професионални устни преводи
Преводаческа агенция „Нов век“ осъществява преводи и легализации на всички видове общински, фирмени и лични
документи от и за чужбина като дипломи, декларации, актове за раждане, сертификати, лична и фирмена
кореспонденция и много други. Работим с лицензирани преводачи и осъществяваме стандартни, бързи е експресни
преводи. За повече информация и поръчки:
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/42090/nov-vek--profesionalni-ustni-prevodi

Земя
купувам
в
области
Търново,Ловеч,Русе,Враца и Монтана

Силистра,Търговище,Плевен,Разград,Велико

Земеделска земя изкупуваме в следните области:Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч, Севлиево, Русе, Разград,
Търговище, Силистра, и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци, ПОРДИМ, Славяново,
ДолнаМитрополия,Горна
Митрополия,Искър,БРЕСТ,Загражден,Гиген,Горни
и
Долни
Дъбник,
БялаСлатина,Борован,Хайредин,Мизия,Козлудуй,Мездра,Роман, Угърчин, Луковит,Сухиндол,Коевци,БялаРека, СВИЩОВ,
с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с. ХаджиДимитрово, с.
Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода, Петокладенци, СИЛИСТРА,
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с. ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с.
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Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей, Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА,
с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле, ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО,
ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с. КозарБелене, с. Стежерово, с.
Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с. Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с.
Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховица, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с. Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с.
Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с. Батак, с. Патреш, с. Горна и Долна
Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ. Плащане веднага . GSM.0886- 236248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 750лв в зависимост от района, категорията и големината на парцелите. Купуваме
идеални части в общ.Свищов.
http://obiavidnes.com/obiava/42087/zemya-kupuvam-v-oblasti-silistratyrgovishteplevenrazgradveliko-tyrnovolovechru

Земеделска земя в обл.Монтана купувам, изгодни оферти за големите парцели
Земеделска земя изкупуваме в следните области:Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч, Севлиево, Русе, Разград,
Търговище, Силистра, и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци, ПОРДИМ, Славяново,
ДолнаМитрополия,Горна
Митрополия,Искър,БРЕСТ,Загражден,Гиген,Горни
и
Долни
Дъбник,
БялаСлатина,Борован,Хайредин,Мизия,Козлудуй,Мездра,Роман, Угърчин, Луковит,Сухиндол,Коевци,БялаРека, СВИЩОВ,
с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с. ХаджиДимитрово, с.
Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода, Петокладенци, СИЛИСТРА,
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с. ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с.
Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей, Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА,
с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле, ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО,
ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с. КозарБелене, с. Стежерово, с.
Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с. Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с.
Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховица, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с. Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с.
Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с. Батак, с. Патреш, с. Горна и Долна
Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ. Плащане веднага . GSM.0886- 236248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 750лв в зависимост от района, категорията и големината на парцелите. Купуваме
идеални части в общ.Свищов.
http://obiavidnes.com/obiava/42086/zemedelska-zemya-v-oblmontana-kupuvam-izgodni-oferti-za-golemite-parceli

Каргоекспрес Неделчев, Димитров АД
Проектът Central Point е сграда със смесена функционалност. Позиционирана е в административния център на град
Варна. Стратегическото местоположение е в близост до юридически, държавни и административни институции.
Сградата разполага със собствен паркинг от 82 паркоместа. Строителството й е изцяло съобразено с изискванията за
екологосъобразност, ергономия и енергийна ефективност.
http://obiavidnes.com/obiava/42081/kargoekspres--nedelchev-dimitrov--ad

Халати и хавлии на промоция
Магазин ДЕЛЯНА – ПРОМОЦИИ ЗА ВАС!
ПЪРВА ПРОМОЦИЯ
ХАЛАТ ЗА БАНЯ С КАЧУЛКА + ХАВЛИЕНА КЪРПА САМО ЗА 38.00 лева
ВТОРА ПРОМОЦИЯ за есента
ЛУКСОЗНИ ХАЛАТИ ЗА БАНЯ с 10 % отстъпка от цената
ОЧАКВАМЕ ВИ НА АДРЕС:
Град Пловдив, ул. „Петко Каравелов” № 21
/долната главна, под ДЗИ, зад БНБ, по пътя за Четвъртък пазара/
Магазин „ДЕЛЯНА” прнедлага на Вашето внимание висококачествени продукти, произведени от 100 % памук: халати
за баня и хавлиени кърпи. Може да откриете и луксозни кувертюри за спалня и легло, както и меки одеяла.
Специализирана е фирмата ни в производството и продажбата на луксозно спално бельо и домашен текстил. Предлагаме
и домашно облекло от сатен, плюш, памук, трико, както и пижами, нощници, домашни халати от различни материи.
Заповядайте! Потопете се в света на мекия и фин памук,на домашния уют и топлота.
Магазин „ДЕЛЯНА”
Град Пловдив, ул. „Петко Каравелов” № 21, 0898/829724.
http://obiavidnes.com/obiava/42080/halati-i-havlii-na-promociya
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Детективи Инкогнито - Търсете отговорите на професионално ниво ! - Бургас , Варна ,
Приморско , Несебър
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/42072/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--varn

Детективи Инкогнито - Търсете отговорите на професионално ниво ! - Бургас , Варна ,
Приморско , Несебър
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
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(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/42071/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--varn

Детективи Инкогнито - Търсете отговорите на професионално ниво ! - Бургас , Варна ,
Приморско , Несебър
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/42070/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--varn

WWW.SHPERPLAT.EU - Хидрофобен Шперплат / Водоустойчив
МИП ГРУП ООД е директен вносител на Хидрофобен / водоустойчив шперплат .
Предлагаме:
1. Кафяв филм1220 X 2440 X 21 MM - първо качество водоустойчив шперплат.
2. Черен филм 1220 X 2440 X 21 MM – първо и второ качество.
3. Черен филм 1220 X 2440 X 20 MM – ниско качество.
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4. MEGAPLEX – най-новият продукт на българския пазар. Кафяв хидрофобен шперплат , размери 1220 X 2440 X 21 MM ,
WBP фенол лепило , TOP клас за пазара. Пробвайте за да се уверите сами. Двустранно брандирано лого MEGAPLEX ,
WBP GLUE , A CLASS.
Само НОВ ! Само ПРОДАВА!
База град София , град Варна.
Организира транспорт до клиента на най-добри цени.
МИП ГРУП ООД
0896 699 099
0899 700 000
www.MIPGROUP.eu
www.SHPERPLAT.bg
www.MEGAPLEX.bg
http://obiavidnes.com/obiava/42069/wwwshperplateu---hidrofoben-shperplat--vodoustoychiv

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/42066/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/42065/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/42064/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-3d-arhitekturno-proektirane-i-grafi

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

Страница 66/88

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

02.09.2012

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/42062/chastna-detektivska-agenciya-ayaks-rs-razpolaga-s-tochnata-tehnika-tochniyat-ekip-i-

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.
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/42060/cyalosten-remont-na-bani-s-otstypka-ot-50

Спа Хотел Севтополис Павел Баня
В географския център на страната, в град Павел Баня, се намира и хотел Севтополис, чудесно място за отдих и
процедури, плуване във външен и вътрешен басейн с минерална вода.
http://sevtopolishotel.com
http://obiavidnes.com/obiava/42054/spa--hotel-sevtopolis-pavel-banya

Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
изневяра и развод-разследване,
издирва лица,справки,
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Корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота,
Открива биологични родственици,
наблюдава деца и възрастни с подозрително поведение
-(алкохол,хазарт,наркотици)
Технически контрол-аудио,видео,сателитно наблюдение,
високотехнологично оборудване,
информационна киберсигурност,
съдействие при сделки с имоти-проверка.
Основната цел е:бързина,коректност,
качество и достоверност на събраната информация
и най-вече пълна Дискретност!!!
"Незабравяйте-онзи,който владее информацията ,контролира ситуацията"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com »
http://obiavidnes.com/obiava/42039/chasten-detektiv-ivan-ivanov-dylgogodishen-profesionalen-opit

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
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0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/42038/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/42033/detektivska-agenciya-star

Компаньонки - Ескорт Обяви
Ескорт обяви на компаньонки от София, Пловдив, Бургас, Варна, Русе и други градове на България! Намерете
компаньонки в цяла България още тази вечер!
http://obiavidnes.com/obiava/42021/kompanyonki---eskort-obyavi

Курсове по рисуване за малки и големи
"Изкуството на Ив" предлага курсове по рисуване за любители и начинаещи. Изготвяме индивидуален график и се
съобразяваме с Вашето свободно време!
Материалите са включени в цените.
За повече информация: www.artdeiv.com
Адрес: гр. София, ул. „Шандор Петьофи“ №33, ет. 2
Тел. 0244 44 648; 0883 300 414
http://obiavidnes.com/obiava/42007/kursove-po-risuvane-za-malki-i-golemi

Акропол Билд предлага качествени строителни услуги
Фирма Акропол Билд е специализирана в качественото строителство на жилищни и офисни сгради, хотели и други. В
предприятието работят професионалисти със сериозен опит в строителството. Работим с качествени строителни
материали по последни технологии.
http://obiavidnes.com/obiava/42003/akropol-bild-predlaga-kachestveni-stroitelni-uslugi

Класически масаж – 75 мин. за 24 лв. от Масажи София
Предлагаме класически масаж на цяло тяло за 75 минути – 24 лв. Може да изберете някой и от другите видове масажи,
които предлагаме – антистресов масаж с ароматни масла за 60 минути – 20 лв., антицелулитен масаж за 30 минути –
16 лв., спортен масаж за 60 минути – 20 лв. и др. Нашият професионален масажист владее класическа масажна техника,
съчетана с разнообразни източни похвати и мотиви. За повече информация посетете: http://masaji-sofia.com/
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Адресът на Студиoто за масаж е: София, ж.к. Дружба 2, бл. 226, партер. Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/41997/klasicheski-masaj--75-min-za-24-lv-ot-masaji-sofiya

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/41994/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.
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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/41993/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
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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
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/41992/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.
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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
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/41991/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
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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/41990/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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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/41989/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/41988/kursove-za-kandidat-studenti-po-bylgarski-ezik-i-literatura
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Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ и МАТУРА
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети. Подготовката гарантира
успешно полагане на изпитите за Матура, УНСС, СУ, МУ, ТУ и др. вузове в страната.
Сега вече имате възможност да се запишете на качествен курс по:
Български език и Литература
Математика
География
История
Биология
Химия
Английски език
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват в края на септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността
на курсовете, без значение от стартирането им, е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди
кандидатстудентските изпити и МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
І вноска: 285 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
І вноска: 310 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
занимания по избрания предмет (септември - май)
помагала и материали по избрания предмет
тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
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/41987/kursove-za-kandidat-studenti

Интернет магазин за детски стоки baby.galix.bg – бързи и лесни поръчки
Не е нужно да обикаляте магазините търсейки различни марки детски стоки, тъй като благодарение на интернет
магазин baby.galix.bg ще намерите всичко необходимо на едно място. Магазина разполага с богат каталог, който за ваше
улеснение е разделен на категории и подкатегории според възрастовите групи на вашите деца. Играчки, дрешки, мебели,
колички и още куп други неща можете да поръчате бързо и лесно само с няколко клика на мишката.
http://obiavidnes.com/obiava/41985/internet-magazin-za-detski-stoki-babygalixbg--byrzi-i-lesni-porychki

Специална оферта
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Само за 15 лева на човек в двойна стая и 20 лева на човек в едична стая в хотелски апартаменти “СИТИ” и
„БЪЛГАРИЯ”. Намираме се в топ центъра на Велико Търново, на 2 минути от 5 ти корпус на ВТУ.
Гарантиран лукс на ниски цени, хотелско обслужване с 50% намаление.
Може да се ползва безплатно и паркинг.
СТАИТЕ РАЗПОЛАГАТ С КЛИМАТИК, БЕЗПЛАТЕН ИНТЕРНЕТ, САМОСТОЯТЕЛЕН САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ, КАБЕЛНА
ТЕЛЕВИЗИЯ
НЕВЕРОЯТНА ГЛЕДКА
WWW.HOTELSTAMBOLOV.COM
0878270551
062650082
WWW.TARNOVO-RENTAL.COM
0878835048
062650082
Skype: stambolov26
http://obiavidnes.com/obiava/41984/specialna-oferta

Предложение за настаняване в центъра на Велико Търново!
Възрожденска атмосфера в Семеен хотел Стамболов!
От терасите се открива неповторима панорама на града!
СТАИТЕ РАЗПОЛАГАТ С КЛИМАТИК, БЕЗПЛАТЕН ИНТЕРНЕТ, САМОСТОЯТЕЛЕН САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ, КАБЕЛНА
ТЕЛЕВИЗИЯ!
Цени, които всеки може да си позволи!
От 15 до 25 лева
WWW.HOTELSTAMBOLOV.COM
0878270551
062650082
WWW.TARNOVO-RENTAL.COM
0878835048
062650082
Skype: stambolov26
http://obiavidnes.com/obiava/41983/predlojenie-za-nastanyavane-v-centyra-na-veliko-tyrnovo

Специална оферта
Само за 15 лева на човек в двойна стая и 20 лева на човек в едична стая в хотелски апартаменти “СИТИ” и
„БЪЛГАРИЯ”. Намираме се в топ центъра на Велико Търново, на 2 минути от 5 ти корпус на ВТУ.
Гарантиран лукс на ниски цени, хотелско обслужване с 50% намаление.
Може да се ползва безплатно и паркинг.
СТАИТЕ РАЗПОЛАГАТ С КЛИМАТИК, БЕЗПЛАТЕН ИНТЕРНЕТ, САМОСТОЯТЕЛЕН САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ, КАБЕЛНА
ТЕЛЕВИЗИЯ
НЕВЕРОЯТНА ГЛЕДКА
WWW.HOTELSTAMBOLOV.COM
0878270551
062650082
WWW.TARNOVO-RENTAL.COM
0878835048
062650082
Skype: stambolov26
http://obiavidnes.com/obiava/41982/specialna-oferta

Предложение за настаняване в центъра на Велико Търново!
Възрожденска атмосфера в Семеен хотел Стамболов!
От терасите се открива неповторима панорама на града!
СТАИТЕ РАЗПОЛАГАТ С КЛИМАТИК, БЕЗПЛАТЕН ИНТЕРНЕТ, САМОСТОЯТЕЛЕН САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ, КАБЕЛНА
ТЕЛЕВИЗИЯ!
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Цени, които всеки може да си позволи!
От 15 до 25 лева
WWW.HOTELSTAMBOLOV.COM
0878270551
062650082
WWW.TARNOVO-RENTAL.COM
0878835048
062650082
Skype: stambolov26
http://obiavidnes.com/obiava/41981/predlojenie-za-nastanyavane-v-centyra-na-veliko-tyrnovo

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/41980/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/41979/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

Детективска Агенция-АЯКС-Частен Детектив-0888135197
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
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6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.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/41978/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

Аборти
Ако желаете да прекратите нежелана бременност посетете нашия уеб сайт. Тук ще откриете информация за нашия
медицински център и услугите ни за аборт с вакуумна аспирация. Анонимността и професионализма са гарантирани.
http://obiavidnes.com/obiava/41975/aborti

Частен детектив-Детективска агенция Фокс - цялостни разследвания
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/41966/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks----cyalostni--razsledvaniya

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,
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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/41961/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza

Продавам палетни страници
Производство на палетни страници (pallet collars, палетна система) – сглобяеми дървени рамки с 4 панти в ъглите,
които лесно се поставят на стандартни европалета. Когато не се използват, палетните страници се свиват във
фиксирана конфигурация, което значително намалява мястото за съхранение.
Приложение: крехки продукти , тежки продукти , ценни продукти и др.
Характеристики : Сгъваема , пестене на място , за многократна употреба, с дълъг живот на употреба
http://obiavidnes.com/obiava/41960/prodavam-paletni-stranici

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/41957/chastna-detektivska-agenciya-ayaks-rs-razpolaga-s-tochnata-tehnika-tochniyat-ekip-i-

Агенция Аякс e Вашият успешен избор на частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
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4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/41956/agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

Детективска Агенция-АЯКС-Частен Детектив-0888135197
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/41955/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/41949/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-3d-arhitekturno-proektirane-i-grafi

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 наблюдение-
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в 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/41932/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/41931/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

Детективски услуги Стар
Детективски услуги .
Детективска агенция "Стар"-0885350440
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
Детективска агенция "Стар" извършва частни разследвания на територията на територията на страната,
Разкриване на изневери , наблюдения , справки , издирване на лица, проучвания.Също така извършваме локализиране
на лица,проверка на помещения с професионална апаратура за наличие на скрити камери и микрофони.Гарантираме 100

Страница 82/88

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

02.09.2012

%
анонимност и дискретност. Цените са по договаряне.
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
http://obiavidnes.com/obiava/41926/detektivski-uslugi-star

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/41925/detektivska-agenciya-star

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

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!
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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

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.
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http://obiavidnes.com/obiava/41880/easyhotel-sofia--ot-38-lv-za-dvoyna-staya-s-banya-i-klimatik--evtin-niskotarife

Нова група по народни танци
От 10 септември започва нова група по народни танци за начинаещи. Курсът ще се провежда всеки понеделник и сряда
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.
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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

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