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БИЗНЕС ПЛАНОВЕ ЗА КАНДИДАТИ ПО ПРОГРАМИТЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛИЕ
РАЗРАБОТКА НА БИЗНЕС ПЛАНОВЕ ЗА КАНДИДАТИ ПО ПРОГРАМИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА
ЦЯЛАТА СТРАНА
http://obiavidnes.com/obiava/44935/biznes-planove-za-kandidati-po-programite-za-zemedelie

Детективска Агенция-АЯКС-Частен Детектив- Румен Радев
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/45541/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv--rumen-radev

Детективска Агенция-АЯКС-Частен Детектив- Румен Радев
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/45540/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv--rumen-radev

Агенция Аякс e Вашият успешен избор на частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/45538/agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv
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Детективска Агенция-АЯКС-Частен Детектив-0888135197
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/45537/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

Дипломни и курсови разработки
Индивидуална разработка на дипломни работи, магистърски тези и докторати, курсови работи, казуси и реферати по
конкретно задание и тематика.
http://obiavidnes.com/obiava/45529/diplomni-i-kursovi-razrabotki

Технически паспорт
Организация, подготовка, окомплектоване и изготвяне на технически паспорт в етажната Ви собственост.
http://obiavidnes.com/obiava/45528/tehnicheski-pasport

Енергийно обновяване
Организация, подготовка, окомплектоване и заявяване на документи за финансова помощ за изпълнение на Проект
„Енергийно обновяване на българските домове”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG161PO001/1.2-01/2011
http://obiavidnes.com/obiava/45527/energiyno-obnovyavane

В помощ на домоуправителя
Съдържателно и коректно изпълнение на правомощията или част
от тях на управителния съвет (управителя) на етажната собственост по договор, съгл. чл. 19, ал. 8 от ЗУЕС
http://obiavidnes.com/obiava/45526/v-pomosht-na-domoupravitelya

Улуци и аксесоари
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/45525/uluci-i-aksesoari

Улуци
Производство на американски безшевни улуци, различна дължина, цветове, модерен дизайн, търговия с пластифицирана
ламарина и водосточни тръби и аксесоари.
http://obiavidnes.com/obiava/45524/proizvodstvo--na-amerikanski-bezshevni-uluci-razlichna-dyljina-cvetove-moderen-

Улуците, които правят вашия покрив различен.
Производство на американски безшевни улуци, различна дължина, цветове, модерен дизайн, търговия с пластифицирана
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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/45523/ulucite-koito-pravyat-vashiya-pokriv-razlichen

Масажиращ стол
Масажиращ стол, предназначен за релаксация и тонизиране на тялото чрез шиацу масаж. Подходящ за офиси, домашни
условия, СПА центрове, фитнес зали и мн.др.
http://obiavidnes.com/obiava/45506/masajirasht-stol

Детективски Услуги Фокс 0888400413
Детективска Агенция "Фокс" извършва следните
детективски услуги на територията на България и ЕС:
- Безплатни консултаций.
- Разкриване и доказване на изневери.
- Фирмени проучвания.
- Консултаций на фирми относно сигурноста.
- Установяване и издирване на лица.
- Частен детектив - Разследване.
- Справки на лица, автомобили, телефони и др.
- Издирване на биологични родители.
- "откриване" на скрити микрофони и камери в жилища, автомобили, офиси и др.
- Проверка на телефони и компютри за вграден в тях шпионски софтуер.
- GPS системи за проучване и установявяне.
- Други ефективни услуги...
Дискретноста на проведения разговор или разследване е гарантирана
от нашите Частни Детективи.
За контакти:
GSM: 0888400413, 0897024504, 0879527229.
e-mail: detective-fox@infojoker.bg
http://detective-fox.infojoker.bg
http://obiavidnes.com/obiava/45497/detektivski-uslugi-foks-0888400413

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)
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-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/45496/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

ФИНА шпакловка при ново строителство с колоркит 1.50лв/слой,поправки на гипсови
шпакловки,боядисване,качествено
ФИНА шпакловка при ново строителство с колоркит 1.50лв/слой,поправки на гипсови шпакловки,боядисване,качествено
http://obiavidnes.com/obiava/45471/fina-shpaklovka-pri-novo-stroitelstvo-s-kolorkit-150lvsloypopravki-na-gipsovi-

Franchising gelateria cioccolateria
Имате нужда от Franchising gelateria siciliana? Предлагаме ви да откриете информация за Aprire una gelateria in
franchising. Посетете нашата специализиране страница за Franchising gelateria cioccolateria.
http://obiavidnes.com/obiava/45465/franchising-gelateria-cioccolateria

Зала за танци под наем
Отдавам зала за почасово ползване на изгодна цена, подходяща за следните дейности:
• Hip-hop
• Латино танци
• Народни танци
• Детски школи
• Аеробика
• Зумба
• Танцови семинари
• Йога
Залата е с големина чиста площ 90 кв.м.
Без колони и преградни стени .
Разполага със собствено озвучаване и отлична климатизация.
Намира се в центъра на София бул. Дондуков 11.
За повече информация, обадете се на тел.: 0892470298 Милена Ненчева; 0878737805 Георги Мичев
e-mail: enter@zala1.com или http://zala1.сom/
http://obiavidnes.com/obiava/45459/zala-za-tanci-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
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или
http://zala1.com/zala-za-seminari/
http://obiavidnes.com/obiava/45457/konferentna-zala-pod-naem

Хайде на купона! – 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/45456/hayde-na-kupona--zala-za-parti-pod-naem

Група по народни танци „От извора”
Танцова група „От извора” набира кандидати за курса си 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 – Александър!
Допълнителна информация на http://zala1.com/ot-izvora/
http://obiavidnes.com/obiava/45453/grupa-po-narodni-tanci-ot-izvora

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/45452/tancuvay-arjentinsko-tango-s-tango-porta

Детска група по танци към студио „Естрела”
Детска група по танци към студио „Естрела” набира нови членове от 5 до 18 години за курса си по съвременни танци. В
нея те могат да научат модерни танцови техники, залегнали в основата на съвременните танци.
Нашата цел е всички деца да се чувстват еднакво добре и да се гордеят с уменията си на танцьори.
Курсът ще се провежда на бул. Дондуков 11 – Зала 1.
За контакти: тел. 0885756187 – Гергана;
e-mail: enter@zala1.com
http://zala1.com/estrela/
http://obiavidnes.com/obiava/45451/detska-grupa-po-tanci-kym-studio-estrela
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Огнен Клуб “Дивинитас” предлага тренировки по ПОЙ и други огнени уреди
Ако се чувствате привлечени от красотата на огненото изкуство и искате да се научите да го практикувате, като
същевременно намерите чудесни приятели, клуб “Дивинитас” е вашето място. Основан през 2005 г. клубът има богати
традиции в предаване на познанията за въртенето на пой, тояги, обръч, ветрила и други огнени уреди. Ние сме изградили
методична система за подготовка на учениците, което допринася за бързото и качествено усвояване на движенията,
като същевременно ще ви дадем и най-добрите съвети за безопасно боравене с огъня. В залата се използват
тренировъчни уреди, които не горят, а по-напредналите ще имат възможността да усетят тръпката от въртенето на
огън по време на многобройните ни срещи на открито.
Тренировките в зала се провеждат всеки вторник и четвъртък от 18:30 в “Зала 1” намираща се на ул.Дондуков №11.
Заповярдайте!
GSM: 0883492498 – Андрей.
www.divinitas-crew.com
http://obiavidnes.com/obiava/45449/ognen-klub-divinitas-predlaga-trenirovki-po-poy-i-drugi-ogneni-uredi

Хип-хоп танци за начинаещи!
Стани част от най-готиното Street dance училище в София!
При нас ще научиш New Style, House Dance, Popping, Breaking basics, C-walk, Dancehall И още много!
Смени обстановката, запознай се с нови и свежи хора, свали някое кило междувременно!
Избягай от реалността, с помощта на ритъма!
Rhythm Escape
КЪДЕ? - Зала 1, Дондуков 11 - срещу Младежкия Театър
КОГА? - Събота и Неделя - 16:00 - 17:00
Контакти:
0885358835 – Алби.
rhythmescape@abv.bg
www.facebook.com/rhythmescape
http://zala1.com/hip-hop-tanci/rhythm-escape/
http://obiavidnes.com/obiava/45448/hip-hop-tanci-za-nachinaeshti

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/45446/grupa-za-razvitie-na-semeynite-otnosheniya

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/3DkoevDesig
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http://obiavidnes.com/obiava/45442/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-3d-arhitekturno-proektirane-i-grafi

Продавам монитор и GSM апарат
Продавам монитор и GSM апарат. Монитора е CTX работещ, а GSM-a e Ericsson без батерия със зарядно.
Цена общо: 55 лв.
Тел: 0882 252 285
http://obiavidnes.com/obiava/45439/prodavam-monitor-i-gsm-aparat

Уроци по испански език в удобно за вас време
Уроци по испански език. Всички възрастови групи и всички нива на езика - разговорен писмен, при служебни пътувания.
Подготовка за DELE. Помагам на ученици за справянето им с учебния материал, подготовка при изпити на всички нива.
Осигурявам учебници, помагала и всякакви учебни материали. За всички привлечени от испанския език и култура.В удобно
за вас време и място на територията на гр. София, може и по Skype и цената е 6 лв. на учебен час при on line уроци по
Internet. За 2-ма или повече учащи има отстъпка.
Цена 7лв. учебен час.
0882/252 285
02/482 19 17
emilia_mircheva@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/45438/uroci-po-ispanski-ezik-v-udobno-za-vas-vreme

Магазин за пъзели на качествени марки - http://puzzles.bohobby.com
Пъзели на Ravensburger, Educa, Schmidt, Jumbo, Heye, Editions Ricordi.
Над 400 различни пъзела на място в магазина ни в София, Метростанция Младост-1.
Поръчайте на тел. 02/9743983 или чрез интернет магазина ни http://puzzles.bohobby.com
Бърза и коректна доставка безплатно за цяла България при поръчка над 50 лв.
Клубни карти за отстъпки, ежедневни промоции.
http://puzzles.bohobby.com
e-mail: bohobby@gmail.com
София, Метростанция “Младост-1", бул. А. Сахаров 11, Търг. ц-р “РЕЯ”, ет. 2, м-н 35, за връзка тел: 02/9743983
http://obiavidnes.com/obiava/45433/magazin-za-pyzeli-na-kachestveni-marki---httppuzzlesbohobbycom

Събиране на вземания, дългове и финансова информация
Събиране вземания, дългове, посредничество изкупуване дългове, ипотеки, посредничество при рефинансиране и
кредитиране
Дължат Ви пари–Ние сме с Вас !
Събиране на просрочени вземания от длъжниците.
а/ Проверка финансовото състояние на длъжника;
б/ Лични контакти с длъжника и с кредитора;
в/ Подписване на договори за изплащане на вземането.
1. Финансова помощ и посредничество при кредитиране.
2. Посредничество при рефинансиране,
3. Изкупуване на дългове. Изкупуване изкупуване ипотеки – посредничество.
4. Правни консултации - банкови проблеми, проблеми с кредити, трудови спорове, търговски дела, проблеми с недвижими
имоти, фирмени договори, съдебно и извънсъдебно събиране на вземания, семейни проблеми, наследствени проблеми,
глоби, наказания, проблеми с администрации и институции – държавни и общински, ипотеки, запори, възбрани и други.
5. Поемане цялостното събиране на задължения.
6. Бизнес съвети и услуги за бизнеса.
Адрес за контакти: „ДЕЛОВИ ГРУП” ООД
град Пловдив, ул. „Драва” № 5
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Телефони: 032/96 33 11; 0898 82 97 24
www.turgovebg.com
E-mail: turgove.bg@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/45428/sybirane-na-vzemaniya-dylgove-i-finansova-informaciya

ХИМИЧЕСКО ЧИСТЕНЕ И ИНДИВИДУАЛНА ПЕРАЛНЯ
Освежете гардероба си с нашата фантастична оферта за химическо чистене . Ние сме в състояние да Ви осигурим
услугата химическо чистене за всички дрехи, ежедневни облекла или сватбени рокли.Може също така да бъдат
почистени и неща от бита, включително завеси, завивки и възглавници.
Лесно е да се освободите от дъската за гладене – нека Ви помогнем в домакинството или за Вашите фирмени нужди,
като ще изперем, изсушим, изгладим до съвършенство, дори и ще сгънем дрехите Ви за път.
Получавате и обслужване от висококвалифициран персонал и фирма утвърдила се на пазара. Имате надежност и
доставка в срок.
Вие държите на цената, ние на качеството!
http://obiavidnes.com/obiava/45421/himichesko-chistene-i-individualna-peralnya

хигиенистка
На 24г сам търся работа за почистване на офиси,апартаменти,входове.......
http://obiavidnes.com/obiava/45419/higienistka

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АВАЛОН І ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ І ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
І Детективска агенция Авалон І Частен детектив І Достъпни цени І
Изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и ...
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/45414/detektivska-agenciya-avalon--chasten-detektiv--dostypni-ceni

Детективска Агенция Бургас- Фокс- Частни Детективи -0888400413, 0897024504
Частен детектив-Детективска агенция Фокс.
Предлага детективски услуги от частни детективи-висококвалифицирани!
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Извършва цялостни разследвания-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 частните 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/45412/detektivska-agenciya-burgas--foks--chastni-detektivi--0888400413-0897024504

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/45405/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

Кофражен 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
• ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ОСБ /OSB/ плоскости - внос от САЩ:
OSB-3 – размер: 8.7x1220x2440мм;
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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/45398/kofrajen-shperplat-ot-nay-golemiya-vnositel--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/3DkoevDesig
http://obiavidnes.com/obiava/45396/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/3DkoevDesig
http://obiavidnes.com/obiava/45395/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-3d-arhitekturno-proektirane-i-grafi

Зимна почивка на планина
Вила "Петлето" предлага зимна почивка в Родопите.Вилата се намира в
с. Соколовци, до Пампорово.За повече подробности www.vila-petleto.smolyanbg.net
http://obiavidnes.com/obiava/45394/zimna-pochivka-na-planina

БЪРЗИ КРЕДИТИ до 1000 лв.
Лесни и бързи кредити
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 15 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/45389/byrzi--krediti--do--1000-lv

Ипотечни Кредити до 200000 за София и Перник
Финансова Институция Отпуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв.
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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/45388/ipotechni-krediti-do-200000-za-sofiya-i-pernik

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ХАМЕЛЕОН - 0887605798,0878747345
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/45383/detektivska-agenciya-hameleon---08876057980878747345

Детективски Услуги Фокс 0888400413
Детективска Агенция "Фокс" извършва следните
детективски услуги на територията на България и ЕС:
- Безплатни консултаций.
- Разкриване и доказване на изневери.
- Фирмени проучвания.
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- Консултаций на фирми относно сигурноста.
- Установяване и издирване на лица.
- Частен детектив - Разследване.
- Справки на лица, автомобили, телефони и др.
- Издирване на биологични родители.
- "откриване" на скрити микрофони и камери в жилища, автомобили, офиси и др.
- Проверка на телефони и компютри за вграден в тях шпионски софтуер.
- GPS системи за проучване и установявяне.
- Други ефективни услуги...
Дискретноста на проведения разговор или разследване е гарантирана
от нашите Частни Детективи.
За контакти:
GSM: 0888400413, 0897024504, 0879527229.
e-mail: detective-fox@infojoker.bg
http://detective-fox.infojoker.bg
http://obiavidnes.com/obiava/45370/detektivski-uslugi-foks-0888400413

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/45369/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

Тиан Де !!!
Имате нужда от Тианде България? Предоставяме ви да откриете сведения за Тианде България. Заповядайте на нашия
специализиран сайт за Tian-de.Bg.
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http://obiavidnes.com/obiava/45363/tian-de-

Артхотел Каза Арт
Новият Хотел Каза Арт до Троянския манастир дефинира по един различен начин удоволствието от уикенд и почивка.
Арт хотелът е уникален по своята концепция, замисъл и изпълнение - симбиоза от изкуство, релакс, природа и
фантастична кулинария.
Тематичните стаи на Хотел Каза Арт са вдъхновени от основните сили във вселената - Море, Земя , Слънце, Луна,
Въздух, Вятър, Любов. Всяка една е обзаведена с различен интериор, артистични мебели и индивидуален дизайн на
баните, допълващи тематиката.
Хотел Каза Арт разполага със седем двойни тематични стаи – Медитация, Поезия, Етноромантика, Екзотика,
Манастирски шепот, Речни истории, Морски импресии; три тематични студия – Антични мигове, Нощни тайни, 1001
нощ и три апартамента – Легенда, Нова визия и Палитра.
Свежите цветове на стените и пачуърка на меката мебел в рецепцията и лоби бара в Хотел Каза Арт канят на
пътешествие в света на мечтите. Интериорната концепция тук е базирана на корпоративните цветове на хотел Каза
Арт - оранжево, жълто, зелено и синьо. Тези цветове са вплетени в многобройни детайли както във външните, така и
във вътрешните архитектурни решения на Хотел Каза Арт.
Различен хотел, различен ресторант. В ресторант – галерия Каза Арт тематичните стаи са интерпретирани по
кулинарен начин. Така нареченото тематично меню включва както стари традиционни български специалитети, така и
интернационални кулинарни шедьоври пасващи на съответната тема. Просторната конферентна зала на Хотел Каза
Арт предлага бизнес семинари, фирмени презентации и терен за тийм билдинг игри.
http://obiavidnes.com/obiava/45344/arthotel-kaza-art

Attivit
Имате нужда от Franchising Ristorazione veloce? Имате възможността да съберете сведения за Franchising ristorazione
rapida. Елате на нашата страница за Franchising ristorazione bar.
http://obiavidnes.com/obiava/45334/attivit-franchising-ristorazione

Автомобили за скрап за София
Купува коли за скрап/бракуване/ на място за София, издава веднага документи за дерегистрация в КАТ и данъчна служба,
плаща на място, има възможност в рамките на деня, работим без почивен ден.
тел 02/9465436, 02/4410524,
M tel-0887901663
Globul-0898980369
Vivatel- 0876029495
http://obiavidnes.com/obiava/45330/avtomobili-za-skrap-za-sofiya

Професионално управление на проекти
Ние от фирма мг консулт ви предлагаме да поемем вашето управление на проекти вместо вас. Това ще ви гарантира
успешен бизнес и приход на пари. Нашата фирма е една от най-добрите на пазара за инвеститорски контрол.
http://obiavidnes.com/obiava/45311/profesionalno-upravlenie-na-proekti

Centro scommesse Vincit
Имате нужда от Centro scommesse in franchising? Можете да съберете информация за Sale giochi e scommesse franchising.
Елате на нашия тематичен сайт за Centro scommesse Vincitu.
http://obiavidnes.com/obiava/45255/centro-scommesse-vincit

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.
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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/45303/kursove-za-kandidat-studenti-po-angliyski-ezik

Курсове за кандидат-студенти по Химия
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ и МАТУРА
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети. Подготовката гарантира
успешно полагане на изпитите за Матура, УНСС, СУ, МУ, ТУ и др. вузове в страната.
Сега вече имате възможност да се запишете на качествен курс по:
Български език и Литература
Математика
География
История
Биология
Химия
Английски език
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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/45302/kursove-za-kandidat-studenti-po-himiya

Курсове за кандидат-студенти по Биология
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ и МАТУРА
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети. Подготовката гарантира
успешно полагане на изпитите за Матура, УНСС, СУ, МУ, ТУ и др. вузове в страната.
Сега вече имате възможност да се запишете на качествен курс по:
Български език и Литература
Математика
География
История
Биология
Химия
Английски език
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват в края на септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността
на курсовете, без значение от стартирането им, е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди
кандидатстудентските изпити и МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
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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/45301/kursove-za-kandidat-studenti-po-biologiya

Курсове за кандидат-студенти по История
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ и МАТУРА
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети. Подготовката гарантира
успешно полагане на изпитите за Матура, УНСС, СУ, МУ, ТУ и др. вузове в страната.
Сега вече имате възможност да се запишете на качествен курс по:
Български език и Литература
Математика
География
История
Биология
Химия
Английски език
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват в края на септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността
на курсовете, без значение от стартирането им, е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди
кандидатстудентските изпити и МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
І вноска: 285 лв. – до 10 септември
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/45300/kursove-za-kandidat-studenti-po-istoriya

Курсове за кандидат-студенти по География
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ и МАТУРА
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети. Подготовката гарантира
успешно полагане на изпитите за Матура, УНСС, СУ, МУ, ТУ и др. вузове в страната.
Сега вече имате възможност да се запишете на качествен курс по:
Български език и Литература
Математика
География
История
Биология
Химия
Английски език
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват в края на септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността
на курсовете, без значение от стартирането им, е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди
кандидатстудентските изпити и МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
І вноска: 285 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
І вноска: 310 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
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
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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/45299/kursove-za-kandidat-studenti-po-geografiya

Курсове за кандидат-студенти по Математика
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ и МАТУРА
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети. Подготовката гарантира
успешно полагане на изпитите за Матура, УНСС, СУ, МУ, ТУ и др. вузове в страната.
Сега вече имате възможност да се запишете на качествен курс по:
Български език и Литература
Математика
География
История
Биология
Химия
Английски език
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват в края на септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността
на курсовете, без значение от стартирането им, е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди
кандидатстудентските изпити и МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
І вноска: 285 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
І вноска: 310 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
занимания по избрания предмет (септември - май)
помагала и материали по избрания предмет
тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
проверка на домашни работи
РОДИНА - България
За контакт с нас:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 19:00 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
E-mail: kursovete@gmail.com
Уеб сайт: http://www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/45298/kursove-za-kandidat-studenti-po-matematika
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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/45297/kursove-za-kandidat-studenti-po-bylgarski-ezik-i-literatura

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ и МАТУРА
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети. Подготовката гарантира
успешно полагане на изпитите за Матура, УНСС, СУ, МУ, ТУ и др. вузове в страната.
Сега вече имате възможност да се запишете на качествен курс по:
Български език и Литература
Математика
География
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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/45296/kursove-za-kandidat-studenti

ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ-ДЕТЕКТИВСК
Частен детектив-Детективска агенция Фокс.
Предлага детективски услуги от частни детективи-висококвалифицирани!
Извършва цялостни разследвания-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 частните 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!
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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/45294/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-fox--bylgariya-0888400413--tochniyat-izbor

Промоции на латексови матраци
Преимуществата на качествения латексов матрак са много.Този вид матраци са изключително издръжливи и вие
можете да ги използвате много дълго време.Те са изключително удобни, комфортни, ортопедични и анатомични. Не
предизвикват алергии и не спарват тялото. Помагат ви да се отпуснете и да намерите любимата си поза, за да заспите
по-бързо, без да се налага да събуждате останалите в стаята с характерното за старите матраци скърцане.
Латексовите матраци осигуряват стабилна опора за тялото и разпределят правилно тежестта. Освен това, те са и
антиакарни.
http://obiavidnes.com/obiava/45291/promocii-na-lateksovi-matraci

СУПЕР ЦЕНИ НА МАТРАЦИ И ПРОДУКТИ ЗА СЪНЯ
В matraci-online.bg ще откриете много полезна информация и богата гама от еднолицеви, двулицеви, пружинни,
непружинни, дунапренени, пенополиуретанови, латексови и мемори, ортопедични и анатомични матраци.Предлагаме ви и
богат избор от подматрачни рамки от висок и среден клас на всички познати фирми производителки на подматрачни
рамки в България.Освен всички актуални промоции на фирмите, които представя matraci-online.bg обявява ежемесечно и
собствени промоции, които са съпроводени с много подаръци и награди!!!
http://obiavidnes.com/obiava/45290/super-ceni-na-matraci-i-produkti-za-synya

Матраци за маняци
Когато става въпрос за избор на матрак, трябва да подхождате максимално сериозно. Тъй като това гарантира
комфорта на вашия сън, не би било добра идея да купите нещо, което няма да ви бъде удобно. Нашият екип мисли за
вашето здраве, удобство и пълноценен сън.В сайта ни матраците.bg може да откриете много полезна информация за
всички познати в България еднолицеви и двулицеви матраци, подматрачни рамки и системи, спално бельо и възглавници,
продукти от гъши пух и спални продукти за вашето дете. В сайта ни може да видите матраци на фирмите Тед, Блян,
Латекс Екон, Нани, Magniflex, Латекс Еко, Дон Алмохадон, Рос Мари, Парадайс, Магия, Голд Аполо, Линеа и много други.
http://obiavidnes.com/obiava/45288/matraci-za-manyaci

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/45287/zemedelska-zemya-v-oblmontana-kupuvam-izgodni-oferti-za-golemite-parceli
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Земеделска земя в Бяла, Русе, Борово, Ветово 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/45286/zemedelska-zemya-v-byala-ruse-borovo-vetovo-kupuvam-0886236248

Земеделска земя купувам в Северна България до 750 лв.
Земеделска земя изкупуваме в следните области:Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч, Севлиево, Русе, Разград,
Търговище, Силистра, и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци, ПОРДИМ, Славяново,
ДолнаМитрополия,Горна
Митрополия,Искър,БРЕСТ,Загражден,Гиген,Горни
и
Долни
Дъбник,
БялаСлатина,Борован,Хайредин,Мизия,Козлудуй,Мездра,Роман, Угърчин, Луковит,Сухиндол,Коевци,БялаРека, СВИЩОВ,
с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с. ХаджиДимитрово, с.
Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода, Петокладенци, СИЛИСТРА,
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с. ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с.
Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей, Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА,
с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле, ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО,
ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с. КозарБелене, с. Стежерово, с.
Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с. Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с.
Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховица, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с. Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с.
Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с. Батак, с. Патреш, с. Горна и Долна
Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ. Плащане веднага . GSM.0886- 236248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 750лв в зависимост от района, категорията и големината на парцелите. Купуваме
идеални части в общ.Свищов.
http://obiavidnes.com/obiava/45285/zemedelska-zemya-kupuvam-v-severna-bylgariya-do-750-lv

Шперплат - 44лв 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
• ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ 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/45276/shperplat---44lv-ot-nay-golemiya-vnositel---planet-stroy-2008-ood

Onbox.bg – всички оферти за групово пазаруване
След стартирането на най-новия проект на дигитална агенция ONBOXMEDIA - агрегаторът за групово пазаруване
onbox.bg - успяхме да постигнем 18 336 посещения, фейсбук страницата на сайта събра 467-ма фена http://www.facebook.com/Onbox.bg, офертите в сайта достигнаха 848 броя, а регистрираните потребители в onbox.bg
вече са 214. Първоначално в него публикуваха своите оферти сайтовете за групово пазаруване - grabo.bg, vipoferta.bg,
qki.bg и piperki.bg. В сайта вече може да откриете и оферти от сайтовете за групово пазаруване - ozo.bg и
123nameri.com. Към категориите, които създадохме - хапване и пийване, масажи, красота и здраве, забавления и други добавихме и специална категория – Онлайн магазини, в която ще се публикуват само продуктите, които предлагат
онлайн магазините. В тази категория може да намерите офертите на следните сайтове - http://shop.shahtabla.com ,
qki.bg, vipoferta.bg, grabo.bg и 123nameri.com. Ето и една от офертите на онлайн магазините, регистрирани в сайта Ракла с дърворезба и обков - различни модели само за 25 лв. За повече информация за другите топ оферти на онлайн
магазините, регистрирани в нашия сайт, посетете: http://www.onbox.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/45275/onboxbg--vsichki-oferti-za-grupovo-pazaruvane

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
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
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тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/45268/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi

Детективска Агенция Инкогнито -Детективски услуги
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-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/45267/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi

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
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>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/45266/detektivska-agenciya-inkognito---dokazan-profesionalizym

Детективи Инкогнито - Търсете отговорите на професионално ниво ! - Бургас , Пазарджик ,
Стара Загора , Пловдив
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/45265/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza

Камери за видеонаблюдение от DNSS
Търсите Dnss.Mymall. BG? Предоставяме ви да съберете сведения за Камери от DNSS. Mymall.Bg ще видите тук.
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http://obiavidnes.com/obiava/45262/kameri-za-videonablyudenie-ot-dnss

Печатница.
Имате нужда от Zaharnizavodi.Com? Можете да съберете сведения за Печатница на опаковки. Елате на нашия
специализиран сайт за Печатница с различни видове печат.
http://obiavidnes.com/obiava/45260/pechatnica

Дограма промоция
Фирма Алумина глас прави промоция на Алуминиеви врати за баня 700/2000 – 150лв и на PVC 3кам. прозорец 2000/1300 –
160 лв.
За контакт:
Бул. Гоце Делчев 39 тел. 02/9444477; 0899 192 074
Бул. Рожен 25 тел.02/9835250 ; 02/4162971
http://obiavidnes.com/obiava/45259/dograma-promociya

АЛКОХОЛЕН ЦИФРОВ ТЕСТЕР тип Дрегер ** 29 лв.
АЛКОХОЛЕН ЦИФРОВ ДЪХ ТЕСТЕР
(ЗА ТРАНСПОРТНИ ФИРМИ)
Професионалният алкохолен тестер с дигитален дисплей е от висок клас е предназначен за замерване на алкохолното
съдържание в кръвта, по общоприета световна методика по дъха.
Тестерът използва две иновативни патентовани технологии DECT и EVT, осигуряващи висока точност и стабилност
на резултатите, както и самодиагностична функция- автоматично калиброване.
За по-точен резултат се препоръчва замерването да се извършва най-малко 20 мин. след употребата на алкохол, храна
и тютюневи изделия. Тестът може да се повтори след 3-4 мин.
При няколко последователни теста на различни хора, след 5-тия тест да се изчака няколко минути, или да се
рестартира уреда, като се изключи и включи след 2 мин.
ХАРАКТЕРИСТИКА:
- Светещ екран (LCD дисплей);
- Диапазон: 0,00-0,19% BAC (обемни %); 0,0-1,9 гр./л. (промила);
- Загряване на уреда: 10 сек.;
- Отчитане на резултата: след 5 сек.;
- Звукова сигнализация;
- Автоматично изключване;
- 5 броя миещи се мундщуци;
- Ключодържател за удобно носене;
- Захранване: 2х1,5 AAA алкални батерии (не са включени);
- Размери: 95x36x18 мм и тегло: 40 гр.; удобен за носене.
Видеоклипове:
http://youtu.be/NF1WFWsUFQA
http://youtu.be/_uFj-lHNJBE
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ.
Произход: Китай
ШОКОВА СУПЕР ЦЕНА: 29 лв.
ПОКУПКИ
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт Експрес с наложен платеж; такса до поискване 4,90 лв., до адрес 6 лв. и получаване на следващия
ден, а до селища без офис на Еконт такса 7,30 лв. и получаване до 3 дни.
Куриерската такса е с намаление -20%!
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КОНТАКТИ
02/855 26 35; 0887/255 692; 0879/268 782
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ
www.albo-bg.com
www.albobg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/45250/alkoholen-cifrov-tester-tip-dreger--29-lv

АЛКОХОЛЕН ЦИФРОВ ДЪХ ТЕСТЕР
(ЗА ТРАНСПОРТНИ ФИРМИ)
Професионалният алкохолен тестер с дигитален дисплей е от висок клас е предназначен за замерване на алкохолното
съдържание в кръвта, по общоприета световна методика по дъха.
Тестерът използва две иновативни патентовани технологии DECT и EVT, осигуряващи висока точност и стабилност
на резултатите, както и самодиагностична функция- автоматично калиброване.
За по-точен резултат се препоръчва замерването да се извършва най-малко 20 мин. след употребата на алкохол, храна
и тютюневи изделия. Тестът може да се повтори след 3-4 мин.
При няколко последователни теста на различни хора, след 5-тия тест да се изчака няколко минути, или да се
рестартира уреда, като се изключи и включи след 2 мин.
ХАРАКТЕРИСТИКА:
- Светещ екран (LCD дисплей);
- Диапазон: 0,00-0,19% BAC (обемни %); 0,0-1,9 гр./л. (промила);
- Загряване на уреда: 10 сек.;
- Отчитане на резултата: след 5 сек.;
- Звукова сигнализация;
- Автоматично изключване;
- 5 броя миещи се мундщуци;
- Ключодържател за удобно носене;
- Захранване: 2х1,5 AAA алкални батерии (не са включени);
- Размери: 95x36x18 мм и тегло: 40 гр.; удобен за носене.
Видеоклипове:
http://youtu.be/NF1WFWsUFQA
http://youtu.be/_uFj-lHNJBE
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ.
Произход: Китай
ШОКОВА СУПЕР ЦЕНА: 29 лв.
ПОКУПКИ
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт Експрес с наложен платеж; такса до поискване 4,90 лв., до адрес 6 лв. и получаване на следващия
ден, а до селища без офис на Еконт такса 7,30 лв. и получаване до 3 дни.
Куриерската такса е с намаление -20%!
КОНТАКТИ
02/855 26 35; 0887/255 692; 0879/268 782
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ
www.albo-bg.com
www.albobg.com
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www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/45247/alkoholen-cifrov-dyh-tester-za-transportni-firmiprofesionalniyat-alkoholen

АЛКОХОЛЕН ЦИФРОВ ТЕСТЕР тип Дрегер ** 29 лв.
АЛКОХОЛЕН ЦИФРОВ ДЪХ ТЕСТЕР
(ЗА ТРАНСПОРТНИ ФИРМИ)
Професионалният алкохолен тестер с дигитален дисплей е от висок клас е предназначен за замерване на алкохолното
съдържание в кръвта, по общоприета световна методика по дъха.
Тестерът използва две иновативни патентовани технологии DECT и EVT, осигуряващи висока точност и стабилност
на резултатите, както и самодиагностична функция- автоматично калиброване.
За по-точен резултат се препоръчва замерването да се извършва най-малко 20 мин. след употребата на алкохол, храна
и тютюневи изделия. Тестът може да се повтори след 3-4 мин.
При няколко последователни теста на различни хора, след 5-тия тест да се изчака няколко минути, или да се
рестартира уреда, като се изключи и включи след 2 мин.
ХАРАКТЕРИСТИКА:
- Светещ екран (LCD дисплей);
- Диапазон: 0,00-0,19% BAC (обемни %); 0,0-1,9 гр./л. (промила);
- Загряване на уреда: 10 сек.;
- Отчитане на резултата: след 5 сек.;
- Звукова сигнализация;
- Автоматично изключване;
- 5 броя миещи се мундщуци;
- Ключодържател за удобно носене;
- Захранване: 2х1,5 AAA алкални батерии (не са включени);
- Размери: 95x36x18 мм и тегло: 40 гр.; удобен за носене.
Видеоклипове:
http://youtu.be/NF1WFWsUFQA
http://youtu.be/_uFj-lHNJBE
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ.
Произход: Китай
ШОКОВА СУПЕР ЦЕНА: 29 лв.
ПОКУПКИ
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт Експрес с наложен платеж; такса до поискване 4,90 лв., до адрес 6 лв. и получаване на следващия
ден, а до селища без офис на Еконт такса 7,30 лв. и получаване до 3 дни.
Куриерската такса е с намаление -20%!
КОНТАКТИ
02/855 26 35; 0887/255 692; 0879/268 782
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ
www.albo-bg.com
www.albobg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/45245/alkoholen-cifrov-tester-tip-dreger--29-lv

Сервиз за принтери
АРБИКАС - Презареждане и рециклиране на тонер касети за принтери, копири и
многофункционални устройства. Зареждане и разпушване на мастилоструйни глави.

Страница 28/97

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

30.09.2012

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/45242/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/45241/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
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http://obiavidnes.com/obiava/45239/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/45238/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/45237/zarejdane-na-toner-kaseti

БЪРЗИ КРЕДИТИ до 1000 лв.
Лесни и бързи кредити
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 15 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/45233/byrzi--krediti--do--1000-lv

БЪРЗИ КРЕДИТИ до 1000 лв.
Лесни и бързи кредити
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 15 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
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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/45232/byrzi--krediti--do--1000-lv

БЪРЗИ КРЕДИТИ до 1000 лв.
Лесни и бързи кредити
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 15 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/45231/byrzi--krediti--do--1000-lv

30-50 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://clixsensebg.webnode.com/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://clixsensebg.webnode.com/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://clixsensebg.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/45228/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://clixsensebg.webnode.com/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://clixsensebg.webnode.com/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://clixsensebg.webnode.com/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://clixsensebg.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/45227/zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
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Допълнителни доходи и възможност с течение на времето да печелите всеки месец от 1000 лева и нагоре от дома си!
Вие сте си шеф, вие решавате колко да работите! За повече информация, влезте в сайта->
http://clixsensebg.webnode.com/
http://clixsensebg.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/45226/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Панели за GSM
Имате нужда от Телефони - части? Можете да откриете сведения за GSM капачета. Заповядайте на нашата
виртуална страница за Телефони - части.
http://obiavidnes.com/obiava/45183/paneli-za-gsm

Прогнози спорт
Днес футболните прогнози за многократно по-развити от преди няколко години. Има общодостъпна статистика и
информация за всеки един футболист. Не си правете труда да анализирате всичко това, ние го правим вместо вас !
http://obiavidnes.com/obiava/45177/prognozi-sport

Уроци по испански език
Уроци по испански език. Всички възрастови групи и всички нива на езика - разговорен писмен, при служебни пътувания.
Подготовка за DELE. Помагам на ученици за справянето им с учебния матерял, подготовка при изспити на всички нива.
Осигурявам учебници, помагала и всякакви учебни матеряли. За всички привлечени от испанския език и култура.В удобно за
вас време и място на територията на гр. София, може и по Skype и цената е 6 лв. на учебен час при on line уроци по
Internet. За няколко човека има отстъпка.
Цена 7лв. учебен час.
0882/252 285
02/482 19 17
emilia_mircheva@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/45172/uroci-po-ispanski-ezik

Термодизайнтотал
Термодизайнтотал е българска компания основана през 1994 година. Извършва внос и търговия на съоръжения и
материали за отопление, водопровод, соларни системи и климатизация. Фирмата предлага водопроводна арматура,
парогенератори, водогрейни котли, изолация на тръби, лири за баня, конвектори, резервоари и много други. Запознайте се
с продуктовата гама на адрес Thermodesigntotal.com.
http://obiavidnes.com/obiava/45167/termodizayntotal

Циклене, паркет София
Дългогодишен майстор дърводелец-циклене на паркет /три броя шкурки/ с две лакирания +лак - 5,00лв, дюшеме-6,50лв,
монтиране на ламинат – 3,00 лв/кв.м 0878 45 20 95; 02 979 03 18 - вечер; http://parket-stil.com/kontakti.html
http://obiavidnes.com/obiava/45165/ciklene-parket-sofiya

ЕВТИНА ИЗРАБОТКА НА САЙТ - ПРОМОЦИЯ - 60.00 лв, 80.00 лв.
ИЗРАБОТКА НА САЙТ ЛЯТНА ПРОМОЦИЯ:
НЕВЕРОЯТНО ГОЛЕМИ ОТСТЪПКИ !!! ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ.
G-World WEB Art - ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОСЕТЕТЕ: http://WWW.SITEONEBG.COM » »
ИЗРАБОТКА НА САЙТ - 60.00 лв;
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Изработка на Динамичен сайт - 80.00 лв.
ОНЛАЙН МАГАЗИН + хостинг - САМО ЗА 129 лв !!!
Изработка на Сайт за Недвижими имоти - 299 лв.,
Изработка на Сайт за Автокъща - 299 лв.,
Изработка на Сайт за Туристическа агенция - 299 лв.
Евтино изработване на УНИКАЛНИ сайтове.
G-World WEB Art- Ние ще изработим за Вас сайта, от който имате нужда.
КАЧЕСТВО на АТРАКТИВНО НИСКИ ЦЕНИ.
Направете разумен избор - УНИКАЛЕН сайт, изработен от нашия екип!
Не забравяйте, че в съвременния свят, сайта ви е денонощно работещ ваш офис, който представя бизнеса или
интересите Ви 24 часа, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината, без разходите за физически офис ( заплати за персонал,
осигуровки, разходи за ток, вода, наеми и т.н. ) в СВЕТОВЕН мащаб.
Доказано е, че особено по време на криза оцеляват и са с по-благоприятен старт след отминаването и фирми, които по
време на нея са направили инвестиции в популяризиране на дейността си.
Направете разумен избор - УНИКАЛЕН сайт, изработен от нашия екип.
ЕВТИНА и КАЧЕСТВЕНА ИЗРАБОТКА НА САЙТ.
Web site: http://WWW.SITEONEBG.COM » »
Skype: zed7774
GSM: +359 88 505 45 86
E-mail: g100 [at] mail.bg
http://obiavidnes.com/obiava/45159/evtina-izrabotka-na-sayt---promociya---6000-lv-8000-lv

Курс по румънски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език по системата Puls, първо ниво. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на румънски език. Курсът се
провежда два пъти в седмицата – вторник и четвъртък от 18.45 до 20.45 ч., всичко 80 учебни часа. Цена – 250 лв.
Начало: 4.10.2012г.
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 “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http: // www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/45153/kurs-po-rumynski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по фински език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по фински език, първо ниво по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат в сряда от 18 до
20.40 часа, всичко 60 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало: 17.10.2012г.
Допълнителна информация и записване:
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Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http:// www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/45152/kurs-po-finski-ezik-za-nachinaeshti

Механична бариера с ръчно управление
Бариерата е с алуминиево рамо с дължина до 5.5 м., светлоотразителни стикери, с катинар, който позволява заключване
в отворено или затворено положение.
Не е необходима насрещна поставка. Монтаж - с анкерни болтове върху бетонна основа.
Основен цвят на тялото - оранжев или по желание на клиента.
http://obiavidnes.com/obiava/45147/mehanichna-bariera-s-rychno-upravlenie

Детективска Агенция Аякс-Работим с много опитни екипи разполагаме с широка мрежа от
контакти.
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/45144/detektivska-agenciya-ayaks-rabotim-s-mnogo-opitni-ekipi--razpolagame-s-shiroka-mrej

Детективска Агенция-АЯКС-Частен Детектив- Румен Радев
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/45142/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv--rumen-radev

Агенция Аякс e Вашият успешен избор на частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
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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/45141/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/45140/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/45139/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

24 часа Детективски услуги, изневери, наблюдение
http://www.security96group.com
24 часа Детективски услуги, изневери, наблюдение
Национална Детективска Агенция-Security 96
1.СЕМЕЙНИ КОНФЛИКТИ
изневери-безплатни консултации,-наблюдение,разследване,издирване, -установяване (прилагане на снимков и видео
материал)-комуникации,доклад за свършена работа и местонахождение на „обекта“по време на разследването.24
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часа-Дискретност, коректност, професианализъм, гарантирана анонимност.
2.ИЗДИРВАНЕ
-на лица-локация със съвременни технологии,установява биологични родители,длъжници некоректни бизнес партньори
3.КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
проучване на бъдещи и настоящи съдружници-установяване на финансово състояние-откриване и установяване на
финансова стабилност или несъстоятелност на настоящ или бъдещ бизнес партньор-пасиви и
активи-разследване/предотвратяване и доказване на застрахователна измама-разследване на злоупотреби и кражби от
служители-справки – биографични,адресни, месторабота,телефонни.
Извършва детективски услуги на територията на цяла България и Европейския съюз!
16 години професионален опит !!!
http://obiavidnes.com/obiava/45138/24-chasa-detektivski-uslugi-izneveri-nablyudenie

24 часа Детективски услуги, изневери, наблюдение
http://www.security96group.com
24 часа Детективски услуги, изневери, наблюдение
Национална Детективска Агенция-Security 96
1.СЕМЕЙНИ КОНФЛИКТИ
изневери-безплатни консултации,-наблюдение,разследване,издирване, -установяване (прилагане на снимков и видео
материал)-комуникации,доклад за свършена работа и местонахождение на „обекта“по време на разследването.24
часа-Дискретност, коректност, професианализъм, гарантирана анонимност.
2.ИЗДИРВАНЕ
-на лица-локация със съвременни технологии,установява биологични родители,длъжници некоректни бизнес партньори
3.КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
проучване на бъдещи и настоящи съдружници-установяване на финансово състояние-откриване и установяване на
финансова стабилност или несъстоятелност на настоящ или бъдещ бизнес партньор-пасиви и
активи-разследване/предотвратяване и доказване на застрахователна измама-разследване на злоупотреби и кражби от
служители-справки – биографични,адресни, месторабота,телефонни.
Извършва детективски услуги на територията на цяла България и Европейския съюз!
16 години професионален опит !!!
http://obiavidnes.com/obiava/45137/24-chasa-detektivski-uslugi-izneveri-nablyudenie

24 часа Детективски услуги, изневери, наблюдение
http://www.security96group.com
24 часа Детективски услуги, изневери, наблюдение
Национална Детективска Агенция-Security 96
1.СЕМЕЙНИ КОНФЛИКТИ
изневери-безплатни консултации,-наблюдение,разследване,издирване, -установяване (прилагане на снимков и видео
материал)-комуникации,доклад за свършена работа и местонахождение на „обекта“по време на разследването.24
часа-Дискретност, коректност, професианализъм, гарантирана анонимност.
2.ИЗДИРВАНЕ
-на лица-локация със съвременни технологии,установява биологични родители,длъжници некоректни бизнес партньори
3.КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
проучване на бъдещи и настоящи съдружници-установяване на финансово състояние-откриване и установяване на
финансова стабилност или несъстоятелност на настоящ или бъдещ бизнес партньор-пасиви и
активи-разследване/предотвратяване и доказване на застрахователна измама-разследване на злоупотреби и кражби от
служители-справки – биографични,адресни, месторабота,телефонни.
Извършва детективски услуги на територията на цяла България и Европейския съюз!
16 години професионален опит !!!
http://obiavidnes.com/obiava/45136/24-chasa-detektivski-uslugi-izneveri-nablyudenie

24 часа Детективски услуги, изневери, наблюдение
http://www.security96group.com
24 часа Детективски услуги, изневери, наблюдение
Национална Детективска Агенция-Security 96
1.СЕМЕЙНИ КОНФЛИКТИ
изневери-безплатни консултации,-наблюдение,разследване,издирване, -установяване (прилагане на снимков и видео
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материал)-комуникации,доклад за свършена работа и местонахождение на „обекта“по време на разследването.24
часа-Дискретност, коректност, професианализъм, гарантирана анонимност.
2.ИЗДИРВАНЕ
-на лица-локация със съвременни технологии,установява биологични родители,длъжници некоректни бизнес партньори
3.КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
проучване на бъдещи и настоящи съдружници-установяване на финансово състояние-откриване и установяване на
финансова стабилност или несъстоятелност на настоящ или бъдещ бизнес партньор-пасиви и
активи-разследване/предотвратяване и доказване на застрахователна измама-разследване на злоупотреби и кражби от
служители-справки – биографични,адресни, месторабота,телефонни.
Извършва детективски услуги на територията на цяла България и Европейския съюз!
16 години професионален опит !!!
http://obiavidnes.com/obiava/45135/24-chasa-detektivski-uslugi-izneveri-nablyudenie

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/45134/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-istoriya-v-obrazovatelen-centyr-interlog

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/45133/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-biologiya-i-himiya-v-obrazovatelen-centyr

24 часа Детективски услуги, изневери, наблюдение
http://www.security96group.com
24 часа Детективски услуги, изневери, наблюдение
Национална Детективска Агенция-Security 96
1.СЕМЕЙНИ КОНФЛИКТИ
изневери-безплатни консултации,-наблюдение,разследване,издирване, -установяване (прилагане на снимков и видео
материал)-комуникации,доклад за свършена работа и местонахождение на „обекта“по време на разследването.24
часа-Дискретност, коректност, професианализъм, гарантирана анонимност.
2.ИЗДИРВАНЕ
-на лица-локация със съвременни технологии,установява биологични родители,длъжници некоректни бизнес партньори
3.КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
проучване на бъдещи и настоящи съдружници-установяване на финансово състояние-откриване и установяване на
финансова стабилност или несъстоятелност на настоящ или бъдещ бизнес партньор-пасиви и
активи-разследване/предотвратяване и доказване на застрахователна измама-разследване на злоупотреби и кражби от
служители-справки – биографични,адресни, месторабота,телефонни.
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Извършва детективски услуги на територията на цяла България и Европейския съюз!
16 години професионален опит !!!
http://obiavidnes.com/obiava/45132/24-chasa-detektivski-uslugi-izneveri-nablyudenie

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по ГЕОГРАФИЯ в Образователен център
ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по ГЕОГРАФИЯ в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по ГЕОГРАФИЯ:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
обучение за развиване на тема и решаване на тест;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/45131/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-geografiya-v-obrazovatelen-centyr-interl

24 часа Детективски услуги, изневери, наблюдение
http://www.security96group.com
24 часа Детективски услуги, изневери, наблюдение
Национална Детективска Агенция-Security 96
1.СЕМЕЙНИ КОНФЛИКТИ
изневери-безплатни консултации,-наблюдение,разследване,издирване, -установяване (прилагане на снимков и видео
материал)-комуникации,доклад за свършена работа и местонахождение на „обекта“по време на разследването.24
часа-Дискретност, коректност, професианализъм, гарантирана анонимност.
2.ИЗДИРВАНЕ
-на лица-локация със съвременни технологии,установява биологични родители,длъжници некоректни бизнес партньори
3.КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
проучване на бъдещи и настоящи съдружници-установяване на финансово състояние-откриване и установяване на
финансова стабилност или несъстоятелност на настоящ или бъдещ бизнес партньор-пасиви и
активи-разследване/предотвратяване и доказване на застрахователна измама-разследване на злоупотреби и кражби от
служители-справки – биографични,адресни, месторабота,телефонни.
Извършва детективски услуги на територията на цяла България и Европейския съюз!
16 години професионален опит !!!
http://obiavidnes.com/obiava/45130/24-chasa-detektivski-uslugi-izneveri-nablyudenie

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по английски, немски и френски език в
Образователен център ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по английски, немски и френски език в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ и ФРЕНСКИ ЕЗИК:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
обучение за развиване на есе и решаване на тест;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/45129/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-angliyski-nemski-i-frenski-ezik-v-obra

Курсове за кандидатсване в УНСС в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидатсване в УНСС в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
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„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/45128/kursove-za-kandidatsvane-v-unss-v-obrazovatelen-centyr-interlogos

Курсове за МАТУРА в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
Курсове за МАТУРА в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага подготовка за МАТУРА по всички предмети (български език и литература, история,
география, математика, химия, биология, английски, немски и френски език):
целогодишно обучение в над 100 астрономически часа, допълнителни часове за тренинг в решаване на тестове и пробни
матури;
малки групи, квалифицирани преподаватели;
преподаване на целия матуритетен материал и регулярно изпитване;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/45127/kursove-za-matura-v-obrazovatelen-centyr-interlogos

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ в СУ, УНСС, УАСГ, ВТУ, ЮЗУ, ЛТУ в Образователен
център ИНТЕРЛОГОС
Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ в СУ, УНСС, УАСГ, ВТУ, ЮЗУ, ЛТУ в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидатстване в СУ, УНСС, УАСГ, ВТУ, ЮЗУ, ЛТУ по български език и
литература, история, география, математика, химия, биология, английски, немски, и френски език:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
малки групи и опитни преподаватели;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/45126/kursove-za-kandidat-studenti-v-su-unss-uasg-vtu-yuzu-ltu-v-obrazovatelen-cen

Курсове за кандидатстване след 7 клас в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидатстване след 7 клас в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
"ИНТЕРЛОГОС" предлага курсове за кандидатстване след 7 клас :
целогодишно обучение в 90 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг в решаване на тест и пробни изпити;
подробно преподаване на целия материал от 5, 6 и 7 клас;
тренинг в решаване на задачи и упражнение върху трансформиращ преразказ;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/45125/kursove-za-kandidatstvane-sled-7-klas-v-obrazovatelen-centyr-interlogos

ДЖИ ЕНД ТИ ТРЕЙДИНГ
G&T Trading извършва търговия с масла, препарати, антифриз, филтри, спирачна течност за автмобили. Предлагаме
Castrol Magnatec, филтри MANN, Knecht, Mahle, BMW , Filtran, Mobi 1 5w-50, Ford 5w30, масло и филтър за DSG, Castrol
Enduron Low Saps 10w-40, 505.01 , помпо дюза и много други.
http://obiavidnes.com/obiava/45120/dji-end-ti-treyding
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Детективска Агенция-АЯКС-Частен Детектив-0888135197
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/45115/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

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
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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/45114/kursove-za-kandidat-studenti-po-angliyski-ezik

Курсове за кандидат-студенти по Химия
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ и МАТУРА
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети. Подготовката гарантира
успешно полагане на изпитите за Матура, УНСС, СУ, МУ, ТУ и др. вузове в страната.
Сега вече имате възможност да се запишете на качествен курс по:
Български език и Литература
Математика
География
История
Биология
Химия
Английски език
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват в края на септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността
на курсовете, без значение от стартирането им, е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди
кандидатстудентските изпити и МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
І вноска: 285 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
І вноска: 310 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
занимания по избрания предмет (септември - май)
помагала и материали по избрания предмет
тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
проверка на домашни работи
РОДИНА - България
За контакт с нас:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 19:00 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
E-mail: kursovete@gmail.com
Уеб сайт: http://www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/45113/kursove-za-kandidat-studenti-po-himiya

Страница 41/97

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

30.09.2012

Курсове за кандидат-студенти по Биология
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ и МАТУРА
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети. Подготовката гарантира
успешно полагане на изпитите за Матура, УНСС, СУ, МУ, ТУ и др. вузове в страната.
Сега вече имате възможност да се запишете на качествен курс по:
Български език и Литература
Математика
География
История
Биология
Химия
Английски език
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват в края на септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността
на курсовете, без значение от стартирането им, е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди
кандидатстудентските изпити и МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
І вноска: 285 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
І вноска: 310 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
занимания по избрания предмет (септември - май)
помагала и материали по избрания предмет
тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
проверка на домашни работи
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/45112/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
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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/45111/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
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Занятията започват в края на септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността
на курсовете, без значение от стартирането им, е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди
кандидатстудентските изпити и МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
І вноска: 285 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
І вноска: 310 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
занимания по избрания предмет (септември - май)
помагала и материали по избрания предмет
тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
проверка на домашни работи
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/45110/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
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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/45109/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
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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/45108/kursove-za-kandidat-studenti-po-bylgarski-ezik-i-literatura

Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ и МАТУРА
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
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E-mail: kursovete@gmail.com
Уеб сайт: http://www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/45107/podgotvitelni-kursove-i-uroci-za-kandidat-studenti-i-matura

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АВАЛОН І ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ І ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
І Детективска агенция Авалон І Частен детектив І Достъпни цени І
Изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и ...
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/45100/detektivska-agenciya-avalon--chasten-detektiv--dostypni-ceni

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 – понеделник и
четвъртък от 10.00 до 12.00. Цена 250лв. Начало: 08.10.2012г.
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/45099/sutreshen-kurs-po-ispanski-ezik-za---uchenici

Транспортни услуги - превози на МЕБЕЛИ, БАГАЖ - преместване - ЖИЛИЩА ОФИСИ .
Превози на мебели, багаж, покъщнина - без почивен ден. Транспортни услуги с бордови микробуси и камиони с дължина на
товарната част до 4,50 метра. Преместване на багаж от жилища, офиси, магазини, складове. Подсигурява хамалски
услуги. Безплатен оглед. Транспорт с мебелен фургон изцяло тапициран от вътрешна страна за запазване целостта на
Вашето обзавеждане. Специализиран транспорт на мебели. Транспорт на товари в рамките на ЕС. Възможност за
експресни доставки на стоки до всяка точка в ЕС. Международни премествания. Коректност. Тел:02/4890390 /
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0877663995 / 0898874253 http://valtrans.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/45097/transportni-uslugi---prevozi-na-mebeli-bagaj---premestvane---jilishta-ofisi-

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 два пъти седмично – понеделник и
четвъртък от 15.00 до 16.20. Цена 250лв. Начало: 15.10.2012г.
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/45095/sledobeden-kurs-po-ispanski-ezik-za-uchenici

КУРС ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК – начално ниво
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 –
8.10.2012 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/45094/kurs-po-ispanski-ezik--nachalno-nivo

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив - Пловдив , Бургас , Пазарджик
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
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-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/45092/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---plovdiv--burgas--pazardjik

Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/38190/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi-izneveri-i-brachni--bezplatni-k

Детективска Агенция-АЯКС-Частен Детектив- Румен Радев
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
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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/45091/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv--rumen-radev

Агенция Аякс e Вашият успешен избор на частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/45090/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/45088/chastna-detektivska-agenciya-ayaks-rs-razpolaga-s-tochnata-tehnika-tochniyat-ekip-i-

Съботен курс по португалски език – ниво А1
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: 13.10.2012г.
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
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http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/45087/syboten-kurs-po-portugalski-ezik--nivo-a1

БРАЗИЛСКИ ПОРТУГАЛСКИ - A2
Учебен център Орбис организира неделен курс по бразилски португалски, второ ниво. Курсът се провежда по системата
Falar, Ler, Escrever. 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. Продължителност
50 учебни часа, неделя от 15 до 18 часа. Цена 160 лв. Начало: 14.10.2012г.
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/45086/brazilski-portugalski-----a2

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/3DkoevDesig
http://obiavidnes.com/obiava/45085/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-3d-arhitekturno-proektirane-i-grafi

КУРС ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК - A1
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:
15.10.2012г.
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/45084/kurs-po-portugalski-ezik----a1

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
вторник, 80 учебни часа. Цена 250 лв. Начало: 24.09.2012г
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
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http://obiavidnes.com/obiava/45083/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 (сряда и петък) от 18.30 до 20.30 часа. Начало: 19.10.2012г.
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/45082/kurs-po-frenski-ezik-za-nachinaeshti

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/45081/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

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
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:
18.10.2012г.
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/45080/italianski-ezik-za-uchenici
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КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – начално ниво
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Продължителност 80 часа, два пъти седмично (понеделник и четвъртък) от 18.30 до 20.30 часа. 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/45079/kurs-po-italianski-ezik--nachalno-nivo

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ХАМЕЛЕОН - 0887605798,0878747345
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/45076/detektivska-agenciya-hameleon---08876057980878747345

Санинвест - управление на етажна собственост
Сан Инвест ЕООД предлага нова услуга - професионален домоуправител. Домоуправител активно организира
управението на Вашата собственост, като управление на етажна собственост, цялостна техническа подръжка,
почистване на общите части.
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Във връзка с новоприетия закон за управление на етажната собственост /ЗУЕС/ от 2010г., имаме удоволствието да ви
предоставим услугата професионален домоуправител. Модерно решение за проблемите на етажната собственост
Атрактивни цени и изготвяне на индивидуална оферта за всеки жилищен вход.
Позволете ние да свършим Вашата работа !
тел: 02 936 67 40 GSM: 0884 145 629 http://www.saninvest.eu/domo.html
http://obiavidnes.com/obiava/45073/saninvest---upravlenie-na-etajna-sobstvenost

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/3DkoevDesig
http://obiavidnes.com/obiava/45026/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-3d-arhitekturno-proektirane-i-grafi

Сватбена агенция
Сватбена агенция Пърфект Ивент - вашият перфектен помощник в най-празничния ден. Ние ще направим за ваш
празнична декорация и сватбени покани, както и професионални сватбени фотографии.
http://obiavidnes.com/obiava/45015/svatbena-agenciya

Частен Детектив Иван Иванов- Изневярата и Предателството....
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
изневяра и развод-разследване,
издирва лица,справки,
Корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота,
Открива биологични родственици,
наблюдава деца и възрастни с подозрително поведение
-(алкохол,хазарт,наркотици)
Технически контрол-аудио,видео,сателитно наблюдение,
високотехнологично оборудване,
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
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http://obiavidnes.com/obiava/45010/chasten-detektiv-ivan-ivanov--iznevyarata-i-predatelstvoto

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ФОКС БЪЛГАРИЯ
Частен детектив-Детективска агенция Фокс.
Предлага детективски услуги от частни детективи-висококвалифицирани!
Извършва цялостни разследвания-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 частните 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/45009/detektivska--agenciya--foks--bylgariya

Резачки за дърва
Обем на двигателя: 53.2 куб. см. - Мощност на двигателя: 2.2 kW /3 конски сили/ - Обороти на празен ход: 2800 об./мин. Максимални обороти: 12000 об./мин. - Дължина на шината: 40 см. - Омасляване масло/бензин: 1: 40 /1 л бензин А95H: 25
мл двутактово масло/ - Обем бензинов резервоар: 550 мл - Обем маслен резервоар: 260 мл - Тегло: 6.1 кг. - Доставяме до
всяка точка на България с наложен платеж(плащате в момента на доставка), с възможност добавяне на опцията
„Отвори и виж преди да платиш“. Посетете нашият сайт - http://gradinkaonline.com
http://obiavidnes.com/obiava/45004/rezachki-za-dyrva

Агенция „Нов Век“ - превод и легализация на юридически документи
Преводаческа агенция НОВ ВЕК осъществява ЕКСПРЕСНИ и БЪРЗИ преводачески услуги на юридически, медицински,
икономически и технически текстове. Работим с високо квалифицирани преводачи от и на 30 езика. ЛЕГАЛИЗАЦИЯ и
заверка с Апостил (Apostille) на лични и официални фирмени документи във всички държавни ведомства и чуждестранни
консулства в Република България. От Перфектно качество на достъпни цени.
гр.София, бул. Васил Левски 1Б,
тел: 02 49 00 756; 0895 60 71 50
Имейл: sofia2@nov-vek.org
Уебсайт: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/45003/agenciya-nov-vek---prevod-i-legalizaciya-na-yuridicheski-dokumenti

Силиконова протеза против хъркане.
Силиконова протеза против хъркане.
мажът ви хърка или вие хъркате?Не се притеснявайте ,вече никой няма да разбере!Ще имате спокоен и дълбок сън!
Това е протеза, която се поставя в носа и улеснява дишането по време на сън.
Основното и предназначение е да възпрепятства хъркането.
Закрепването в носната кухина е надеждно посредством "щипката" образувана от
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срещуположните издатини, а цялата протеза не причинява дискомфорт
поради материала от който е направена - мек силикон за медицински нужди с антибактериално
действие. Цена 20лв
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/45000/silikonova-proteza-protiv-hyrkane

Пистолет за боядисване- Пейнт Зум
Пистолет за боядисване- Пейнт Зум
Лесно ,бързо и удобно!спестявате време и излишни нерви!
Искате ли да боядисвате бързо и лесно използувайте "Пейн зум"- пистолет за супер бързо и гладко боядисване с
професионална прецизнос
* 3 режима на пръскане - за вертикално или хоризонтално боядисвате
* регулируемата ширина на разпръскване
* прецизно боядисване на трудно достъпни места
Пистолетът за боядисване Пейнт Зум е направен от висококачествени, супер здрави и ултра леки материали и мощен
мотор от 600 вата.
Боядисвате с всички видове бои, върху всякакви повърхности
* стени
* тухли
* ламперия
* бетон
* масивно дърво и др.
С Пейнт Зум
* спестявате пари,
* изразходвате по-малко боя
* покритивате фино, гладко и равномерно. Цена 89лв.
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/44997/pistolet-za-boyadisvane--peynt-zum

Вечерен курс по английски език за ниво A2 – 130 лева
Езиков център „Юнити” организира вечерен курс по английски език за ниво А2. Начало на курса: 1 октомври 2012г. Цена:
130 лева. За повече информация, можете да посетите страницата ни в интернет: www.unity-centre.org или да се
свържете с нас по електронната поща: office@unity-centre.org или на тел. 0885435908. Записване за курс: ул. „Фритьоф
Нансен” 33, ап.9
http://obiavidnes.com/obiava/44996/vecheren-kurs-po-angliyski-ezik-za-nivo-a2--130-leva

Дневен курс по английски език за ниво В1 – 140 лева
Езиков център „Юнити” организира дневен курс по английски език за ниво В1. Начало на курса: 2 октомври 2012г. Цена:
140 лева. За повече информация, можете да посетите страницата ни в интернет: www.unity-centre.org или да се
свържете с нас по електронната поща: office@unity-centre.org или на тел. 0885435908. Записване за курс: ул. „Фритьоф
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Нансен” 33, ап.9
http://obiavidnes.com/obiava/44995/dneven-kurs-po-angliyski-ezik-za-nivo-v1--140-leva

Профила на linx в google plus
Най-използваният начин да се свържите с www.linx.bg - страницата в Google plus ! За още инфо използвай линка.
http://obiavidnes.com/obiava/44990/profila-na-linx-v-google-plus

Детективи Инкогнито - Търсете отговорите на професионално ниво ! - Бургас , Пазарджик ,
Стара Загора , Пловдив
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/44989/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza

Детективи Инкогнито - Търсете отговорите на професионално ниво ! - Бургас , Пазарджик ,
Стара Загора , Пловдив
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
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-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>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/44988/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza

Детективи Инкогнито - Търсете отговорите на професионално ниво ! - Бургас , Пазарджик ,
Стара Загора , Пловдив
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
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http://obiavidnes.com/obiava/44987/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza

Кофражен 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
• ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ 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/44983/kofrajen-shperplat-ot-nay-golemiya-vnositel--planet-stroy-2008-ood

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

БЪРЗИ КРЕДИТИ до 1000 лв.
Лесни и бързи кредити
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 15 минути.
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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/42752/byrzi--krediti--do--1000-lv

КВАНТОВ АНАЛИЗАТОР - РАННА ДИАГНОСТИКА НА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ
Квантов Анализатор - Компютърна диагностика на здравословното състояние.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника, за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този
анализ, дава здравния статус на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от сто показатели за Вашето
здраве и ще бъдат отчетени най-ранни признаци на клетъчна промяна в органите и тъканите.
Дори да има единични клетки с патологични промени, анализаторът може да улови промените на тези клетки и да
прогнозира болестта, като по този начин дава възможност да предотвратите различните хронични заболявания.
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/44975/kvantov-analizator---ranna-diagnostika-na-zdravoslovnoto-systoyanie

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.
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Действието на уреда използва нормалните принципи на функциониране на човешкото тяло; крайната цел е да се
постигне естествено ускоряване на метаболизма, в пълно съответствие с природата на организма, използвайки само
естествените процеси в тялото. Създаването на това устройство е резултат от дългогодишни тестове, опити и
анализи, правени от водещи специалисти в съответните области.
Използваната технология, базирана на микропроцесорна основа, дава възможност за прецизно действие в проблемните
зони без, или с минимум странични въздействия. Уредът обединява няколко режима на работа, на база на
усъвършенстваните през хилядолетията методи на акупунктурата, предназначени за решаване на различни телесни
проблеми – наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, детренираност на отделни мускулни групи, липса на
еластичност на кръвоносните съдове и като цяло – липса на тонус; апаратът предлага комплексно решение за всички
тези проблеми с методите на акупунктурата, физиотерапията и масажът.
Модел: GS-14 -2011
Гаранция - 12 месеца. Сертификация: CE, RoHS, CQCЦена: 750 лв.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/44972/celutron-redukciya-na-mastna-tykan

ДЕТОКСИКАТОР Електрическа подачистачка!Стийм МопХ 5 !Пейнт зуум,
ДЕТОКСИКАТОР Електрическа подачистачка!Стийм МопХ 5 !Пейнт зуум,
Масажори!Виброколани!Целутрон,Йонизатор ,Антирадар,Лодка за захранка
1 ДЕТОКСИКАТОРИ 176 лв
2 Магнитни наколенки др Ливайн - 45лв !
3 Парочистачка Стийм Моп X 5 Цена -159лв
4 Масажна - масажираща седалка 179.лв
5Лодка за захранка обхват 300-500 м 340лв
6 Риболовен сонар 150лв
7 Вибриращ колан с термо ефект за бързо отслабване и идеална фигура. 85.лв
8 Електрическа подочистачка Twister Sweeper 46лв
9 Химикалка с вградена камера -60 лв
10 PhotoBlocker Спрей За защита от камерите на КАТ 25 лв
11 Енергийна гривна power balance-19 !
12 Антицелулитен вибромасажор Manipol Body 65 лв !
14 Парктроник за автомобил 65
15 Заличител на драскотини "Fix It Pro" 10лв
16 Вибриращ колан 65лв
17 Уред за сребърна вода 79лв
18 Козметични продукти на Dr. Juchheim Cosmetics 60 -99лв
19 Нео Сокет намалява консумацията на гориво на вашия автомобил 19лв
20 Дерма Сета за ефективно и безболезнено обезкосмяване 55лв
21 ФРИМАТОР-УЛТРАЗВУКОВ ПИЛИНГ 199лв
23 Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване 89.90 лв
24 Квантов Анализатор - Компютърна диагностика на здравословното състояние 900лв
25 Виброплейт Фитнес уред от ново поколение 570лв
26 ПРЕЧИСТВАТЕЛ НА ВЪЗДУХ с ЙОНИЗАТОР, ОЗОНАТОР, UV БАКТЕРИЦИДНА ЛАМПА, HEPA и E.S.P. филтър.
210лв
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/44971/detoksikator-elektricheska-podachistachkastiym-moph-5-peynt-zuum
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Полезна информация за бързите заеми
Сайт, осигуряващ актуална информация за масовите в България бързи кредити онлайн или офлайн. Опитваме се да
предоставяме съветите, от които клиентите на тези финансови продукти се нуждаят, за да имат повече възможности
при спешна нужда от бърз заем.
http://obiavidnes.com/obiava/44966/polezna-informaciya-za-byrzite-zaemi

Слушай радио онлайн.
Трябва ви Radio Energy online? Можете да откриете сведения за Radio online. Погледнете нашата информационна
страница за Радио онлaйн.
http://obiavidnes.com/obiava/44963/slushay-radio-onlayn

Satrancta ustal
Имате нужда от Mat sorulari? Предоставяме ви да съберете информация за Satrancta ustal?K yolunda adimlar. Посетете
нашия специализиран сайт за Satranc dersleri.
http://obiavidnes.com/obiava/44959/satrancta-ustalk-yolunda-adimlar

Satrancta ustal
Имате нужда от Mat sorulari? Предоставяме ви да съберете информация за Satrancta ustal?K yolunda adimlar. Посетете
нашия специализиран сайт за Satranc dersleri.
http://obiavidnes.com/obiava/44954/satrancta-ustalk-yolunda-adimlar

24 часа Детективски услуги, изневери, наблюдение
http://www.security96group.com
24 часа Детективски услуги, изневери, наблюдение
Национална Детективска Агенция-Security 96
1.СЕМЕЙНИ КОНФЛИКТИ
изневери-безплатни консултации,-наблюдение,разследване,издирване, -установяване (прилагане на снимков и видео
материал)-комуникации,доклад за свършена работа и местонахождение на „обекта“по време на разследването.24
часа-Дискретност, коректност, професианализъм, гарантирана анонимност.
2.ИЗДИРВАНЕ
-на лица-локация със съвременни технологии,установява биологични родители,длъжници некоректни бизнес партньори
3.КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
проучване на бъдещи и настоящи съдружници-установяване на финансово състояние-откриване и установяване на
финансова стабилност или несъстоятелност на настоящ или бъдещ бизнес партньор-пасиви и
активи-разследване/предотвратяване и доказване на застрахователна измама-разследване на злоупотреби и кражби от
служители-справки – биографични,адресни, месторабота,телефонни.
Извършва детективски услуги на територията на цяла България и Европейския съюз!
16 г
http://obiavidnes.com/obiava/44944/24-chasa-detektivski-uslugi-izneveri-nablyudenie

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/3DkoevDesig
http://obiavidnes.com/obiava/44942/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.
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http://3dkoev-design.net46.net/ tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesig
http://obiavidnes.com/obiava/44936/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-3d-arhitekturno-proektirane-i-grafi

Поръчай безплатна кафе машина.
Обадете ни се и ние ще ви предложим най-добрата за вашият офис или учреждение кафе машина. Вие получавате: Кафе автомат напълно безплатно.Безплатна доставка на кафе, чашки, бъркалки и захарчета.Безплатна профилактика
на кафе автомата.Безплатен ремонт на кафе автомата.При случай на авария, машината се сменява с друга подобна.
Зареждането на кафе автомата става в удобен за вас час и време.Лесни за употреба и идеални за работа там, където
мястото е ограничено, тези машини са отличният избор за вашето кафе.С натискането на само един бутон, еспресо
кафе автоматите смилат зърнатa, перфектно дозират нужното количество смляно кафе, приготвят напитката и
изхвърлят остатъците от кафе в специалното отделение.Поръчай сега на 0878 37 37 28 и 0899 27 03 30
http://obiavidnes.com/obiava/44929/porychay-bezplatna-kafe-mashina

Курс по английски език за юристи – 290 лева
Езиков център „Юнити” организира вечерен курс по английски език за юристи. Начало на курса: 9 октомври 2012г. Цена:
290 лева. За повече информация, можете да посетите страницата ни в интернет: www.unity-centre.org или да се
свържете с нас по електронната поща: office@unity-centre.org или на тел. 0885435908. Записване за курс: ул. „Фритьоф
Нансен” 33, ап.9
http://obiavidnes.com/obiava/44926/kurs-po-angliyski-ezik-za-yuristi--290-leva

Егида София-охранителни дейности
“Егида София” ЕАД е дружество лицензирано от МВР за осъществяване на охранителна дейност на територията на
Република България. Ние предлагаме цялостни решения в областта на: физическата охрана; охраната и сигурността на
различни по мащаб масови и специализирани мероприятия; /сигнално-охранителната дейност/; охраната на общински
обекти.
http://obiavidnes.com/obiava/44924/egida-sofiya-ohranitelni-deynosti

Ръчни китайски килими
Ние от Славов Текстил ви предлагаме богато разнообразие от ръчни китайски килими. Също така предлагаме и мокети и
пътеки. Ако все още не сте закупили килими за дома си побързайте докато още има намаления. Телефон за връзка:
02/442 35 85
http://obiavidnes.com/obiava/44923/rychni-kitayski-kilimi

търся младо и неопитно момиче от люлин искам и ако желае и ако си навита мога и да лижам
между краката без заплащане от петър
здравейте аз съм младо и тъмнокоско и сериозно момче на 26 годишен 55 килограма от град софия и живея от люлин едно
и търся спешно сериозни запознанства с млади и неопитни момичета предлагам безплатни удоволствия секс и още нещо
желая и ако си навита и ако искаш правя го само за теб обичам и да лижам пичета аз съм готов а ти за повече
информация можете само едно кликване на посочените телефони от вас за връзка е 0877637211_0896262713 моля
обърнете за внимание! обявата е сериозна само за сериозни господа и още нещо искам само да чуя женските гласчета по
телефона =" от петър ви очаква скоро да се видим с вас успехи
http://obiavidnes.com/obiava/44921/tyrsya-mlado-i-neopitno-momiche-ot-lyulin-iskam-i-ako-jelae-i-ako-si-navita-moga-i-

разчупена сватбена украса
Ние от сватбена агенция парти тайм предлагаме своита помощ в организирането на мечтаната сватба. Нашите
служители разполагат с богат опит в организирането на сватби с разчупена украса.
http://obiavidnes.com/obiava/44920/razchupena-svatbena-ukrasa

ЗА ПЪРВИ ПЪТ INTENDING СЕМИНАР! ИЗКУСТВОТО НА ВЪЗНАМЕРЯВАНЕТО ПО
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МЕТОДА НА WISHPIN - 05 - 07 ОКТОМВРИ 2012
Какво е Intending?
Повечето от вас са чели Wishpin, нали? tongue
Ако все пак не сте я прелиствали напоследък или сте направили непростим пропуск в общата си култура ;) като не сте я
прочели, ще ви отговорим съвсем кратичко:
Intending e методът за възнамеряване, описан в “Wishpin” от Джеймс Соул
Intending e поредицата от стъпки, съставляващи “Алгоритъмът на успеха”, които променят посоката на съдбата ни
Intending е процеса, който материализира мечти и желания (и най-вече тези, които считаме за “невъзможни”)
Intending променя вътрешният ни свят и като огледално отражение преобразува външната ни реалност
Intending замества дефицитната ни мотивация (решения, които несъзнателно сме взимали, водени от недостига и
страховете, спотаени в нас) с мотивацията на развитието (избори, предопределени от автентичните мечти, втъкани в
душата ни)
Intending прокарва новия път на ефективно живеене без борба, конкуренция, свръхамбиция или усилие
Intending e душата на InSighting, защото от него започна всичко, което днес познаваме като InSighting
Intending събира и сплотява хората с Различен мироглед, които днес наричаме инсайтъри
http://obiavidnes.com/obiava/44919/za-pyrvi-pyt-intending-seminar-izkustvoto-na-vyznameryavaneto-po-metoda-na-wishp

превод и легализация на документи
Изготвяне на преводи и легализация на дипломи и юридически документи от лицензирана агенция. Всички преводи се
осъществят от преводачи със сертификати и лиценз за извършване на преводаческа дейност.
http://obiavidnes.com/obiava/44918/prevod-i-legalizaciya-na-dokumenti

Частен Детектив Иван Иванов- Изневярата и Предателството....
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
изневяра и развод-разследване,
издирва лица,справки,
Корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота,
Открива биологични родственици,
наблюдава деца и възрастни с подозрително поведение
-(алкохол,хазарт,наркотици)
Технически контрол-аудио,видео,сателитно наблюдение,
високотехнологично оборудване,
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
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http://obiavidnes.com/obiava/44916/chasten-detektiv-ivan-ivanov--iznevyarata-i-predatelstvoto

Детективска Агенция - Фокс- Частни Детективи -0888400413, 0897024504
Частен детектив-Детективска агенция Фокс.
Предлага детективски услуги от частни детективи-висококвалифицирани!
Извършва цялостни разследвания-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 частните 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/44915/detektivska-agenciya---foks--chastni-detektivi--0888400413-0897024504

Детективска Агенция Инкогнито - Доказан Професионализъм
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
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тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/44913/detektivska-agenciya-inkognito---dokazan-profesionalizym

Детективи Инкогнито - Търсете отговорите на професионално ниво ! - Бургас , Пазарджик ,
Стара Загора , Пловдив
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/44912/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza

Детективи Инкогнито - Търсете отговорите на професионално ниво ! - Бургас , Пазарджик ,
Стара Загора , Пловдив
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
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-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/44911/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza

Устни преводи от и на немски език „Нов век“ - превод и легализация
Преводаческа агенция „Нов век“ разполага с опитни преводачи, лицензирани от Дирекция „Консулски отношения“ към
МВнР, работещи с повече от 30 езика. Преводачите ни с немски език владеят консекутивен и симултантен превод. В
удобно за Вас време осигуряваме устен превод пред нотариус, бизнес срещи и пътувания в страната и чужбина. Освен
това Агенцията осъществява професионални писмени преводи и легализация на лични и официални фирмени документи
във всички държавни ведомства и чуждестранни консулства в Република България. За въпроси и поръчки ще ни намерите
на следния адрес:
Преводаческа агенция НОВ ВЕК
Адрес: гр.София, бул. Васил Левски 1Б,
Телефон: 0895 60 71 50
Имейл: sofia2@nov-vek.org
Уебсайт: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/44910/ustni-prevodi-ot-i-na-nemski-ezik-nov-vek---prevod-i-legalizaciya

Курсове за кандидат-студенти
ИНТЕРЛОГОС

и

МАТУРА

по

математика

в

Образователен

център

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по математика в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидат-студенти по математика:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
обучение за решаване на задачи и решаване на тест;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/44908/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-matematika-v-obrazovatelen-centyr-inter

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по история в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по история в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
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„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/44907/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-istoriya-v-obrazovatelen-centyr-interlog

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по български език и литература в ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по български език и литература в ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
обучение за развиване на тема и решаване на тест;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/44906/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-bylgarski-ezik-i-literatura-v-interlogo

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по биология и химия в Образователен център
ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по биология и химия в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по БИОЛОГИЯ и ХИМИЯ:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
обучение за развиване на тема и решаване на тест;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/44905/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-biologiya-i-himiya-v-obrazovatelen-centyr

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по ГЕОГРАФИЯ в Образователен център
ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по ГЕОГРАФИЯ в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по ГЕОГРАФИЯ:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
обучение за развиване на тема и решаване на тест;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/44904/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-geografiya-v-obrazovatelen-centyr-interl

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по английски, немски и френски език в
Образователен център ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по английски, немски и френски език в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
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„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/44903/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-angliyski-nemski-i-frenski-ezik-v-obra

Курсове за кандидатсване в УНСС в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидатсване в УНСС в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидатстване в УНСС по всички предмети (български език и литература,
история, география, математика, английски, немски и френски език):
целогодишно обучение в над 100 астрономически часа, допълнителни часове за тренинг в решаване на тестове и пробни
изпити;
малки групи, високо квалифицирани преподаватели;
удобен офис-центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/44902/kursove-za-kandidatsvane-v-unss-v-obrazovatelen-centyr-interlogos

Курсове за МАТУРА в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
Курсове за МАТУРА в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага подготовка за МАТУРА по всички предмети (български език и литература, история,
география, математика, химия, биология, английски, немски и френски език):
целогодишно обучение в над 100 астрономически часа, допълнителни часове за тренинг в решаване на тестове и пробни
матури;
малки групи, квалифицирани преподаватели;
преподаване на целия матуритетен материал и регулярно изпитване;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/44901/kursove-za-matura-v-obrazovatelen-centyr-interlogos

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ в СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ в Образователен център
ИНТЕРЛОГОС
Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ в СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага изпитана система за кандидатстване в СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ с
общообразователните предмети (български език и литература, история, география, математика, химия, биология,
английски, немски и френски език):
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
малки групи и опитни преподаватели;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/44900/kursove-za-kandidat-studenti-v-sofiyski-universitet-v-obrazovatelen-centyr-inter

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ в СУ, УНСС, УАСГ, ВТУ, ЮЗУ, ЛТУ в Образователен
център ИНТЕРЛОГОС
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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/44899/kursove-za-kandidat-studenti-v-su-unss-uasg-vtu-yuzu-ltu-v-obrazovatelen-cen

Курсове за кандидатстване след 7 клас в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидатстване след 7 клас в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
"ИНТЕРЛОГОС" предлага курсове за кандидатстване след 7 клас :
целогодишно обучение в 90 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг в решаване на тест и пробни изпити;
подробно преподаване на целия материал от 5, 6 и 7 клас;
тренинг в решаване на задачи и упражнение върху трансформиращ преразказ;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/44898/kursove-za-kandidatstvane-sled-7-klas-v-obrazovatelen-centyr-interlogos

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/44896/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

Евтина PVC дограма
Поръчайте pvc дограма за вашия дом. Нашите цени за pvc дограма са супер ниски, а качеството е гарантирано. Доста
хора си купиха pvc Дограма от нас и са супер доволни. Телефон за информация: 02 936 80 00
http://obiavidnes.com/obiava/44892/evtina-pvc-dograma

Създаване на сайтове
Изграждане на уеб сайт, чрез който най-добре да покажете на Интернет потребителите бизнеса, който развивате.
Цена на услугата: 100 лева. За контакти: e-mail linkbuilder1987@gmail.com или Skype LinkBuilder1987
http://obiavidnes.com/obiava/44890/syzdavane-na-saytove

Ремонът на канала без продължително блокиране на канализацията
ВиК - без изкопни технологии - саниране на канали,прокарване на електрически проводници под пътища железопътни
линии и др.Нов метод за ремонт и саниране на старите отходни канали - без разбиване и разкопаване - благодарение на
най-новите и достъпни технологии с използване на роботи и гъвкави материали. Изграждане на тръба в тръбата -
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метод на чорапа.Без изкопните методи за ремонт на комуникациите значително съкращават времето за ремонт и броя
на заетите служители, повишава се нивото на сигурност при работа, както за служителите, така и за живущите в
района (липса на окопи и тежки машини по натоварените градски улици). Подмяната на остарели, износени подземни
градски комунални услуги (тръбопроводи) чрез традиционни (отворени, изкопни) методи е все по-трудно, а понякога и
просто невъзможно. Прилагането на по-чисти и удобни методи за без изкопно саниране и изграждане на комуникациите
е стратегическо решение на този проблем.
За повече информация:
www.kanal.bg
Тел. – 0885 601 658
Виктор Кузманов
http://obiavidnes.com/obiava/44889/remonyt-na-kanala-bez-prodyljitelno-blokirane-na-kanalizaciyata

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
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Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
E-mail: kursovete@gmail.com
Уеб сайт: http://www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/44887/kursove-za-kandidat-studenti-po-angliyski-ezik

Курсове за кандидат-студенти по Химия
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ и МАТУРА
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети. Подготовката гарантира
успешно полагане на изпитите за Матура, УНСС, СУ, МУ, ТУ и др. вузове в страната.
Сега вече имате възможност да се запишете на качествен курс по:
Български език и Литература
Математика
География
История
Биология
Химия
Английски език
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват в края на септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността
на курсовете, без значение от стартирането им, е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди
кандидатстудентските изпити и МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
І вноска: 285 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
І вноска: 310 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
занимания по избрания предмет (септември - май)
помагала и материали по избрания предмет
тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
проверка на домашни работи
РОДИНА - България
За контакт с нас:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 19:00 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
E-mail: kursovete@gmail.com
Уеб сайт: http://www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/44886/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
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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/44885/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
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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/44884/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.
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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/44883/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
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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/44882/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
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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/44881/kursove-za-kandidat-studenti-po-bylgarski-ezik-i-literatura

Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ и МАТУРА
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ и МАТУРА
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети. Подготовката гарантира
успешно полагане на изпитите за Матура, УНСС, СУ, МУ, ТУ и др. вузове в страната.
Сега вече имате възможност да се запишете на качествен курс по:
Български език и Литература
Математика
География
История
Биология
Химия
Английски език
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват в края на септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността
на курсовете, без значение от стартирането им, е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди
кандидатстудентските изпити и МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
І вноска: 285 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
І вноска: 310 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
занимания по избрания предмет (септември - май)
помагала и материали по избрания предмет
тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
проверка на домашни работи
РОДИНА - България
За контакт с нас:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 19:00 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
E-mail: kursovete@gmail.com
Уеб сайт: http://www.kursovete.com
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http://obiavidnes.com/obiava/44880/podgotvitelni-kursove-i-uroci-za-kandidat-studenti-i-matura

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/3DkoevDesig
http://obiavidnes.com/obiava/44876/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-3d-arhitekturno-proektirane-i-grafi

Електронна цигара eGo-Т 1100,eGo-W 1100
ЕЛЕКТРОННА ЦИГАРА eGo-Т 1100 mAh battery - най-усъвършенстваната електронна цигара в света
за в момента - модел 2012 г.
eGo-Т - новият модел с Индикатор на батерията се счита за най-усъвършенстваната електронна цигара в света в
момента.
Технологията на този модел, е разработена от фирмата Janty – Белгия.
ЕЛЕКТРОННА ЦИГАРА eGo-W 1100 mAh battery
Атомизтора е с голям резервоар и е пригоден за директно накапване с никотинова течност
За повече информация кликнете тук
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/44865/elektronna-cigara-ego-t-1100ego-w-1100

Учебен център "Глобално Знание" - уроци, курсове, матури, тестове и др
"Глобално Знание" - учебен център за кандидатстване ВУЗ, курсове, индивидуални занимания, уроци, занималня, тестове,
работилници, матури и ателиета. Предлагаме резултатна, адекватна, модерна методика.
http://obiavidnes.com/obiava/44850/ucheben-centyr-globalno-znanie---uroci-kursove-maturi-testove-i-dr

Детективски Услуги Фокс 0888400413
Детективска Агенция "Фокс" извършва следните
детективски услуги на територията на България и ЕС:
- Безплатни консултаций.
- Разкриване и доказване на изневери.
- Фирмени проучвания.
- Консултаций на фирми относно сигурноста.
- Установяване и издирване на лица.
- Частен детектив - Разследване.
- Справки на лица, автомобили, телефони и др.
- Издирване на биологични родители.
- "откриване" на скрити микрофони и камери в жилища, автомобили, офиси и др.
- Проверка на телефони и компютри за вграден в тях шпионски софтуер.
- GPS системи за проучване и установявяне.
- Други ефективни услуги...
Дискретноста на проведения разговор или разследване е гарантирана
от нашите Частни Детективи.
За контакти:
GSM: 0888400413, 0897024504, 0879527229.
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e-mail: detective-fox@infojoker.bg
http://detective-fox.infojoker.bg
http://obiavidnes.com/obiava/44835/detektivski-uslugi-foks-0888400413

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/44834/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

Играчки за деца!!
Трябва ви Tinataratina.Com? Можете да съберете сведения за www.Tinatarantina.Com. Разгледайте нашия уеб адрес за
Бебешки играчки.
http://obiavidnes.com/obiava/44808/igrachki-za-deca

Проблемен холестерол и решение срещу високите му нива
Търсите начин да преодолеете вашите проблеми с холестерола? Трудно се справяте и искате надеждно и натурално
средство, то такова има. LipoPhytol® се справя безпроблемно с високия холестерол т.нар. LDL холестерол.
http://obiavidnes.com/obiava/44797/problemen-holesterol-i-reshenie-sreshtu-visokite-mu-niva

ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ
Община Сливо поле е в Област Русе, Северна България. Площта й е 276 кв. км. Гр. Сливо поле е на 5 км. от река Дунав. В
общината има 11 населени места: един град и 10 села. Жителите са 13204 души. През общината преминава главен път
ІІ-21, свързващ градовете Русе и Силистра. на общински терен се намира част от „Защитена местност Калимок –
Бръшлен“. Перспективни са отраслите екоземеделие и алтернативен туризъм. www.slivopole.ru-se.com
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http://obiavidnes.com/obiava/44795/obshtina-slivo-pole

Детективска Агенция Аякс-Работим с много опитни екипи разполагаме с широка мрежа от
контакти.
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/44794/detektivska-agenciya-ayaks-rabotim-s-mnogo-opitni-ekipi--razpolagame-s-shiroka-mrej

Детективска Агенция-АЯКС-Частен Детектив- Румен Радев
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/44793/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv--rumen-radev

Агенция Аякс e Вашият успешен избор на частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/44790/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
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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/44789/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/44788/chastna-detektivska-agenciya-ayaks-rs-razpolaga-s-tochnata-tehnika-tochniyat-ekip-i-

климатизация от ПМ ГРУП БГ
ПМ ГРУП БГ има сервиз за всички марки битови климатизатори, предлагаме гаранционно и извънгаранционно
обслужване. Пълната гама климатици предлагана от ПМ ГРУП БГ на http://pm-klimatici.Com
http://obiavidnes.com/obiava/44786/klimatizaciya-ot-pm-grup-bg

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги
Частен детектив-Детективска агенция Фокс.
Предлага детективски услуги от частни детективи-висококвалифицирани!
Извършва цялостни разследвания-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 частните детективи, които са
бивши служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
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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/44782/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi

ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВПРЕДАТЕЛСТВОТО...

ИВАН

ИВАНОВ-ДЕТЕКТИВСКИ

УСЛУГИ-ИЗНЕВЯРАТА

и

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/44781/chasten-detektiv--ivan-ivanov-detektivski-uslugi-iznevyarata-i-predatelstvoto

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

НА

ЦЯЛОСТНИ И ДОВЪРШИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ :
* ОБЛИЦОВКИ: фаянс, теракота, гранитогрес, мрамор, полагане на мокет, балатум и др.
* МОНТАЖИ НА: тоалетни чинии, казанчета, умивалници, батерии, душ кабини, вани, бойлери, аксесоари ,
лайсни,ревизионни отвори,вентилатори.
* БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ: шпакловки, боядисване с бял и цветен латекс, блажно боядисване, лепене на тапети,
пръскани и декоративни мазилки.
* ДРУГИ:
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- 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/44780/fayansnastilkivikgipskartonshpaklovkaboyadisvaneremont-na-banya-maystoridogov

3-стаен апартамент, панел, 83м2, Смирненски - до новата община, 32 700 Евро
3-стаен панелен апартамент на перфектно място за живеене, зад новата община в кв. Смирненски, район с много
зеленина и детски площадки. Разпределението е следното: хол, 2 спални, кухня, баня, WC, килер, 2 тераси. Изложението е
изток/ запад, среден апартамент, просторен и слънчев. Входът е добре поддържан, заключва се. В жилището няма
правени луксозни подобрения, но е сравнително поддържано, стаите са без преход. Офертата е за клиенти на агенцията
- разполагаме с ключове. Цена: 32 700 Евро. При сериозен интерес е възможен коментар на цената. За контакти: 0878
867 009, 032 96 00 65 Ваня.
http://obiavidnes.com/obiava/44778/3-staen-apartament-panel-83m2-smirnenski---do-novata-obshtina-32-700-evro

Медна икона на Св. Димитър за 29 лв.
Медната икона на Св. Димитър е изработена ръчно от Стефан Георгиев, който се занимава с направата на медни икони
от 1967 г. Към иконата има сертификат, който гарантира оригиналността й – тя е ръчно изработена - точно релефно
копие на рисуван през средните векове оригинал с гарантирана автентичност. Медните икони са един чудесен подарък за
имен ден, тъй като на някои от тях са изобразени различни светци – Св. Димитър, Св. Георги, Св. Константин и Елена,
Архангел Михаил, Св. Николай и др. С наближаващия празник Ви предлагаме един чудесен подарък за именниците на
Димитровден(26 октомври) - Медна икона на Св. Димитър само сега на цената от 29 лв. Разгледайте и другите медни
икони, които предлагаме, на - http://shop.shahtabla.com/ikoni-ot-oreshak
http://obiavidnes.com/obiava/44775/medna-ikona-na-sv-dimityr-za-29-lv

Бързо и лесно отслабване с гел капсули Мейзитанг
Капсули за отслабване Мейзитанг MSV / MZT
Уникалното съчетание от билкови съставки спомага за бързото и ефективно отслабване в областта на талията и
корема и в областите където лесно се натрупват мазнини. Тъй като таблетките са на билкова основа, не предизвикват
нежелани странични ефекти. КАКВИ РЕЗУЛТАТИ ИСКАТЕ ДА ПОСТИГНЕТЕ?
Видими резултати още след първия прием. След тридесет и шест дневен курс на приемане може да свалите до 10 кг.
Една опаковка с 36 капсули за 36 дневен прием - само за 40 лева + безплатна доставка
e-mail: otslabni.me@gmail.com
skype: pazarbg1
tel: 0876111321
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ, ОТВОРЕТЕ ТЕЗИ САЙТОВЕ:
www.interesnistoki.com/detaili.php?id=10
www.interesnistoki.com/detaili.php?id=9
http://obiavidnes.com/obiava/44767/byrzo-i-lesno-otslabvane-s-gel-kapsuli-meyzitang
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пластмасови кутии на промоция
Имате нужда от картонени кутии за храна. Ние ще ви предложим такива кутии. Цената на нашите кутии започва от
50 стотинки и на освен това нашите кутии са изключително качествени.
http://obiavidnes.com/obiava/44765/plastmasovi-kutii-na-promociya

Одеяло с ръкави - www.stepbol.dir.bg
Одеяло с ръкави - www.stepbol.dir.bg
Една нова идея която ще внесе топлина и уют във Вашето ежедневие.
Одеялото с ръкави е направено от мек поларен плат.
Това не е обикновено одеяло то има и ръкави които Ви дават свободата когато сте завити с него да можете да
прочетете Вашата любима книга,да смените програмата на телевизора без да се развивате и т.н.
На самото одеяло има и джоб в който може да сложите
дистанционното за телевизора,очила за четене,телефон и др.
Всичко това е улеснение за Вас и Вашето семейство.
Размерите на одеялото са :
РАЗМЕР: 220х160см.
Цветовете са :
РАЗМЕР: 220х160см.
цена : 28 лв.
гр.Сливен
ул.Ген.Драгомиров -№ 15
/ срещу к-с ПАРИЖ /
Доставка за цяла България с куриерска фирма ЕКОНТ.
ДОСТАВКА ДО ОФИС ЕКОНТ 5 лв .
ДОСТАВКА ДО ВАШ АДРЕС /домашен или служебен / 7лв.
За поръчки над 100 лв. Безплатна доставка.
За въпроси и поръчки:
ПЕТЪР ТОДОРОВ
GLOBUL: 089/ 7878549
M- TEL: 088/ 6342679
VIVACOM: 087/ 8944502
E – Mail: stepbol@abv.bg
www.stepbol.dir.bg
stepbol@abv.bg
Одеялото с ръкави Ви дава свободата която желаете.
http://obiavidnes.com/obiava/44761/odeyalo-s-rykavi---wwwstepboldirbg

Детективска Агенция Инкогнито - Безплатни консултации
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
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-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/44757/detektivska-agenciya-inkognito---bezplatni-konsultacii

Детективи Инкогнито - Търсете отговорите на професионално ниво ! - Бургас , Пазарджик ,
Стара Загора , Пловдив
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>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/44756/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza

Детективи Инкогнито - Търсете отговорите на професионално ниво ! - Бургас , Пазарджик ,
Стара Загора , Пловдив
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
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>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/44755/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza

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/44751/kursove-za-matura-v-obrazovatelen-centyr-interlogos

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ в СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ в Образователен център
ИНТЕРЛОГОС
Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ в СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага изпитана система за кандидатстване в СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ с
общообразователните предмети (български език и литература, история, география, математика, химия, биология,
английски, немски и френски език):
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
малки групи и опитни преподаватели;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.

Страница 86/97

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

30.09.2012

ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/44750/kursove-za-kandidat-studenti-v-sofiyski-universitet-v-obrazovatelen-centyr-inter

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ в СУ, УНСС, УАСГ, ВТУ, ЮЗУ, ЛТУ в Образователен
център ИНТЕРЛОГОС
Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ в СУ, УНСС, УАСГ, ВТУ, ЮЗУ, ЛТУ в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидатстване в СУ, УНСС, УАСГ, ВТУ, ЮЗУ, ЛТУ по български език и
литература, история, география, математика, химия, биология, английски, немски, и френски език:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
малки групи и опитни преподаватели;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/44749/kursove-za-kandidat-studenti-v-su-unss-uasg-vtu-yuzu-ltu-v-obrazovatelen-cen

Курсове за кандидатстване след 7 клас в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидатстване след 7 клас в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
"ИНТЕРЛОГОС" предлага курсове за кандидатстване след 7 клас :
целогодишно обучение в 90 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг в решаване на тест и пробни изпити;
подробно преподаване на целия материал от 5, 6 и 7 клас;
тренинг в решаване на задачи и упражнение върху трансформиращ преразказ;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/44748/kursove-za-kandidatstvane-sled-7-klas-v-obrazovatelen-centyr-interlogos

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/3DkoevDesig
http://obiavidnes.com/obiava/44745/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-3d-arhitekturno-proektirane-i-grafi

Курсове за 7 клас
Курсове за 7 клас по математика и български език и литература, отлична методика на обучение, квалифицирани
преподаватели с опит, малки групи или индивидуално, висока успеваемост.
София – „Елина” - 986-69-66, 980-32-53, 0888-616-911.
За повече информация посетете: http://www.elina-av.com
http://obiavidnes.com/obiava/44744/kursove-za-7-klas

Курсове за матура и кандидат-студенти
Курсове за матура и кандидат-студенти по български език и литература, математика, история, география, химия,
биология, английски, немски и италиански език.
Отлична методика на обучение, квалифицирани преподаватели с опит, малки групи или индивидуално (частни уроци),
висока успеваемост.
София – „Елина” - 986-69-66, 980-32-53, 0888-616-911.
За повече информация посетете: http://www.elina-av.com
http://obiavidnes.com/obiava/44743/kursove-za-matura-i-kandidat-studenti

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АВАЛОН І ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ І ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
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І Детективска агенция Авалон І Частен детектив І Достъпни цени І
Изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и ...
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/44739/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/44737/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ХАМЕЛЕОН - 0887605798,0878747345
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
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събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/44736/detektivska-agenciya-hameleon---08876057980878747345

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/44732/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

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.
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За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
онлайн магазин BGmag.
www.miramarket.net
онлайн магазин MiraMarket.
www.shopbg.info
онлайн магазин SHOPBG.
www.tehno.shopbg.info
онлайн магазин ШОПБГ.
www.miramarket.eu
онлайн магазин MiraMarket.
www.market99.net
онлайн магазин Market99.
http://obiavidnes.com/obiava/44731/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali-spiral-potato-slicer

Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/44730/masajna-masajirashta-sedalka

Целутрон
ЦЕЛУТРОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ, , Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста, Физиотерапия и Лифтинг
ЦЕЛУТРОН ЗА УСКОРЯВАНЕ НА МЕТАБОЛИЗМА И РЕДУЦИРАНЕ НА ТЕЛЕСНИТЕ МАЗНИНИ !
Основни функции и режими на работа :
F1 Мускулен масаж, релакс и Физиотерапия:
F2 Тонизиране
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
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съвременната медицина, с активно използване на последните научни изследвания в областта на медицината,
физиотерапията и козметиката, с отчитане на биологичното и физиологично взаимодействие между мазинините и
мускулната тъкан в човешкото тяло и биохимията на човешкият организъм.
Действието на уреда използва нормалните принципи на функциониране на човешкото тяло; крайната цел е да се
постигне естествено ускоряване на метаболизма, в пълно съответствие с природата на организма, използвайки само
естествените процеси в тялото. Създаването на това устройство е резултат от дългогодишни тестове, опити и
анализи, правени от водещи специалисти в съответните области.
Използваната технология, базирана на микропроцесорна основа, дава възможност за прецизно действие в проблемните
зони без, или с минимум странични въздействия. Уредът обединява няколко режима на работа, на база на
усъвършенстваните през хилядолетията методи на акупунктурата, предназначени за решаване на различни телесни
проблеми – наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, детренираност на отделни мускулни групи, липса на
еластичност на кръвоносните съдове и като цяло – липса на тонус; апаратът предлага комплексно решение за всички
тези проблеми с методите на акупунктурата, физиотерапията и масажът.
Модел: GS-14 -2011
Гаранция - 12 месеца. Сертификация: CE, RoHS, CQCЦена: 750 лв.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/44729/celutron

Детоксикатор целутрон квантов анализатор
Детоксикатор целутрон квантов анализатор
БГ магазин предлага на своите клиенти различни видове детоксикатори – високотехнологични устройства,
които с помощта на водната детоксикация помагат на тялото да се пречиства само.
Можете да го използвате сами и употребата му не изисква никаква специална подготовка.
Предлаганите от нас модели са ST-901 A -285 лв; ST-901 С-450лв ;
както и Лазерен детоксикатор ”Laser Blood Cleaner- 480лв” – прочиства кръвта от мастни и отпадни образувания
посредством лазер.
Квантов анализатор за ранна диагностика на здравословното състояние 700 лв
ЦЕЛУТРОН ЗА УСКОРЯВАНЕ НА МЕТАБОЛИЗМА И РЕДУЦИРАНЕ НА ТЕЛЕСНИТЕ МАЗНИНИ 650 лв!
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/44728/detoksikator-celutron-kvantov-analizator

Genius Traveler 7000
Genius Traveler 7000, безжична, оптична (1200dpi), синя, компактен USB приемател
http://obiavidnes.com/obiava/44725/genius-traveler-7000
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Ценкор-производство на хартиени изделия
"Фирма Ценкор е учредена през 1994 година. Първата ни дейност се състоеше в изкупуване на отпадъчна хартия.
Впоследствие предметът на дейност се прероди в производство на хартиени стоки. Фирмата предлага:
Салфетки – занимаваме се и с отпечатване на изображения върху салфетки
Тоалетна хартия
Кухненски ролки
Домашни потреби – ароматизатори, клечки за уши, торбички, дамски превръзки, бои за обувки, сапуни, самобръсначки,
клечки за зъби
Почистващи препарати и консумативи"
http://obiavidnes.com/obiava/44723/cenkor-proizvodstvo-na-hartieni-izdeliya

СЪЗДАВАНЕ НА САЙТОВЕ - МНОГО ИЗГОДНО !!!
Създаваме сайтове с много високо качество на най-ниски цени в страната. Нашият екип може да Ви изготви сайт за 3
дни само за 100лв
- ДА ГО НАПРАВИМ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/44722/syzdavane-na-saytove---mnogo-izgodno-

Genius Traveler 7000
Genius Traveler 7000, безжична, оптична (1200dpi), розова, компактен USB приемател
http://obiavidnes.com/obiava/44717/genius-traveler-7000

A4Tech G800V Gaming
A4Tech G800V Gaming, 15 програмируеми бутона, макроси, USB
http://obiavidnes.com/obiava/44712/a4tech-g800v-gaming

Уеб камера A4Tech PK-750G
Уеб камера A4Tech PK-750G, 800x600, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/44708/ueb-kamera-a4tech-pk-750g

Детективски Услуги Фокс 0888400413
Детективска Агенция "Фокс" извършва следните
детективски услуги на територията на България и ЕС:
- Безплатни консултаций.
- Разкриване и доказване на изневери.
- Фирмени проучвания.
- Консултаций на фирми относно сигурноста.
- Установяване и издирване на лица.
- Частен детектив - Разследване.
- Справки на лица, автомобили, телефони и др.
- Издирване на биологични родители.
- "откриване" на скрити микрофони и камери в жилища, автомобили, офиси и др.
- Проверка на телефони и компютри за вграден в тях шпионски софтуер.
- GPS системи за проучване и установявяне.
- Други ефективни услуги...
Дискретноста на проведения разговор или разследване е гарантирана
от нашите Частни Детективи.
За контакти:
GSM: 0888400413, 0897024504, 0879527229.
e-mail: detective-fox@infojoker.bg
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http://detective-fox.infojoker.bg
http://obiavidnes.com/obiava/44703/detektivski-uslugi-foks-0888400413

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/44702/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

Уеб камера A4Tech PK-910H
Уеб камера A4Tech PK-910H, FULL HD, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/44700/ueb-kamera-a4tech-pk-910h

Продавам Декоративна вечнозелена иглолистна растителност!
За Вашата градина „Частен разсадник” предлага на конкурентно ниски цени Декоративна вечнозелена иглолистна
растителност. Проект на обекта Ландшафтен дизайн и Озеленяване. При поискване на снимки по E-mail или Skype .
Продавам „Туя западна” /Thuja occidentalis/
С размер 80/100- 10,00лв.; 100/120- 12,00 лв.; 120/180- 14,00лв
Продавам Туя западна „Смарагд”/ Thuja occidentalis “Smaragd”/
С размер 100/120- 12,00лв.; 120/140- 13,00лв.
Продавам Туя Източна „Компактна”/ Thuja orientalis “Compacta”/
С размер 60/80- 5,00лв.; 80/160- 6,00лв.
При закупуване в голямо количество растения над 200бр. имате 10% отстъпка.
http://obiavidnes.com/obiava/44684/prodavam-dekorativna-vechnozelena-iglolistna-rastitelnost
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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/44643/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/44642/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/44641/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

Хотел Бехи - Кърджали
Хотел Бехи предлага на своите клиенти удобството да се настанят в 15 бутиково обзаведени стаи, 2 студиа и 5
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апартамента. Лоби барът ще предложи на посетителите кафе, топла напитка, закуска, салата, разнообразие от
алкохолни напитки и други. В релакс центъра пък, посетителите на хотела могат да се възползват от класически и
лечебни масажи, медотерапия и вулканични камъни. Хотелът се намира на централна улица в град Кърджали.
http://obiavidnes.com/obiava/44638/hotel-behi---kyrdjali

продавам бодлива тел
продавам бодлива тел количество петдесет тона-цена за цялото количество-един лев и тридесет и пет стотинки за
килограм-за по-малки количества цена един лев и петдесет и пет стотинки-производство българия-местонахождение
град габрово
http://obiavidnes.com/obiava/44633/prodavam-bodliva-tel

Гулбанис Вайн-производство на качествени вина
За да осигурим основата за производство на качествено вино, ние сме ангажирали множество консултанти по
лозарство, работници и агрономи! Имението „Гулбанис Вайн" е подбрало подходящи за региона сортове грозде, внос от
Италия - Каберне Фран, Каберне Совиньон, Саперави, Мускат Бианко, Шардоне, Гевюрцтраминер, Каберне Карменере,
Марселан, Мерло и Сира. Реколтата ще отлежава във висококачествени бъчви. За повече информация посете нашия
сайт!
http://www.gulbaniswine.com
http://obiavidnes.com/obiava/44623/gulbanis-vayn-proizvodstvo-na-kachestveni-vina

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.http://www.facebook.com/3DkoevDesig
http://obiavidnes.com/obiava/44621/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-3d-arhitekturno-proektirane-i-grafi

КУПУВАМЕ ФИРМИ С ЗАДЪЛЖЕНИЯ!ЗА ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ!!!
Купувам всякакви фирми натрупали задължения които явно са в невъзможност да изплатят към нап, нои дистрибутори
и др.Търговски дружества пред фалит и несъстоятелност.
Веднага Ви освобождавам от всякаква юридическа и финансова отговорност след сделката.
И най важното всичко е напълно законно според Търговския Закон и ДОПК.
Цената за услугата е по договаряне и се заплаща след финализиране на сделката и внасяне на документите в Търговския
Регистър за да имат сигурност и двете заинтересовани страни че всичко е коректно.Офертата се отнася за Цяла
БЪЛГАРИЯ!Моля за контакт на тел.0896948733 0889588919
http://obiavidnes.com/obiava/44617/kupuvame-firmi-s-zadyljeniyaza-cyala-bylgariya

КУПУВАМЕ ФИРМИ С ЗАДЪЛЖЕНИЯ!ЗА ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ!!!
Купувам всякакви фирми натрупали задължения които явно са в невъзможност да изплатят към нап, нои дистрибутори
и др.Търговски дружества пред фалит и несъстоятелност.
Веднага Ви освобождавам от всякаква юридическа и финансова отговорност след сделката.
И най важното всичко е напълно законно според Търговския Закон и ДОПК.
Цената за услугата е по договаряне и се заплаща след финализиране на сделката и внасяне на документите в Търговския
Регистър за да имат сигурност и двете заинтересовани страни че всичко е коректно.Офертата се отнася за Цяла
БЪЛГАРИЯ!Моля за контакт на тел.0896948733 0889588919
http://obiavidnes.com/obiava/44616/kupuvame-firmi-s-zadyljeniyaza-cyala-bylgariya

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/44614/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/44613/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

алуминиева и pvc дограма ,стъклени врати
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 . 0876621831
http://obiavidnes.com/obiava/44612/aluminieva-i-pvc-dograma-stykleni-vrati
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ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ХАМЕЛЕОН - 0887605798,0878747345
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/44611/detektivska-agenciya-hameleon---08876057980878747345
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