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продавам нови турбини za-VW-BMW RENO OPEL PEGO FORD MERCEDES TOYОTA MAZDA6
продавам
нови
турбини
за
audi-a3-a4-a6-a8-passat-4-5-6-vw-4-5-6-seat-toledo-alxambra-110-115-105-sharan-galaxi-kady-shkoda-1/8ti-1/9tdi-2000tdi-110-1
15-130-136-140-170-reno-megan
espais-laguna-trafik1/9dci-1/9-2/2dci136-100-120-opel-vektra
astra-sintramovano-zefira1/7dtl-2/2sintra-ford-fokus-di-dci-mondeo-2-2/2-trahzit-100-128-mercedes
sprinter-bmv-320-3000-2000-x5-alfa-pego-206-307-1/6hdi-2000hdi-2/2hdi-101-110-136-boxer-citroen-c4-c5-гаранцияtoyota-rav4d42.0-mazda-6 1 год-0885520382-500-750ЛВ
t
http://obiavidnes.com/obiava/46308/prodavam-novi-turbini-za-vw-bmw-reno-opel-pego-ford-mercedes-toyota-mazda6

здравейте аз съм младо чернокоско 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
обичам да опитам нещо сладко искам да лижам сладки пичета и само по твои избор моля обърнете за внимание! Обявата
е сериозна и само за сериозни господа и още информация вече можете само едно кликване на посочените телефони от вас
за контакт 0877637211+0896262713 от петър ви очаква и веднага ще ви се обадя успехи
http://obiavidnes.com/obiava/46211/zdraveyte-az-sym-mlado-chernokosko-i-seriozno-momche-na-26-godishen-55-kilograma-ot

Чудноскоп
Заповядайте в магазинa ни на адрес гр. София, бул.“ Ген. Тотлебен“ 43-45
и вижте продуктите ни, които развиват визуалните, моторните, конгнитивните, логическите и артистичните умения
на децата.
Работното ни време е
От понеделник до петък от 13 до 19ч.
Събота от 10:30 до 16ч.
Неделя – почивен ден.
телефон за контакт: 0877.637.517
присъедините към нас на
http://www.facebook.com/pages/Thinx-Store/300126903363713
Разгледайте и нашия online-магазин:
www.thinxstore.com
http://obiavidnes.com/obiava/46563/chudnoskop

РЕЗЕРВИРАЙ САМО СЕГА ЗА СКРОМНАТА СУМА ОТ €33, а останалото плати на място.
Пакет: 2 нощувки за 2 възрастни в Студио с план HB /закуски и вечери/.
И САМО СЕГА РЕЗЕРВИРАЙ ДО 14.12.2012 ГОД. И ПЛАТИ
€249 - СПЕСТИ €100
Реална цена: € 349
И още нещо нека да не забравяме ако имаш дете или сте трима приятели то тогава той/тя не плаща нищо освен само
закуските и вечерите.
Как да платиш или да резервираш?
Просто е позвъни на 00359 32 57 1000, 00359 893 686 404 или пиши на E-mail: info@pearllodge.bg.
А какво е включено в цената ли?
• наем на помещение за съответният период;
• паркинг;
• басейн;
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• Конферентна/кино зала;
• Обсерватория;
• Wi-fi internet
• ДДС;
• ежедневно почистване на стаята;
• HB /закуски и вечери/
http://obiavidnes.com/obiava/46556/rezerviray-samo-sega-za-skromnata-suma-ot-33-a-ostanaloto-plati-na-myasto

Марина 0897 51 00 66
Чаровна дама за весела компания и още нещо...1 час-60 лева.0897 51 00 66.Марина/гр.София/
http://obiavidnes.com/obiava/46545/marina-0897-51-00-66

ИСКАШ ЛИ ДА ЧУКАШ СТЕГНАТАТА МИ И МОКРА СЛИВА?
ПАДАШ ЛИ СИ ПО КРАСИВИ И ДОСТЪПНИ ЖЕНИ? ИСКАШ ЛИ ДА ТИ ПОДАРЯ ЕДИН НЕЗАБРАВИМ РАЗТЪРСВАЩ
ОРГАЗАМ- ПРОСТО ТАКА ЗА УДОВОЛСТВИЕТО? БИЛ ЛИ СИ НЯКОГА С ИСТИНСКА НИМФОМАНКА? АКО ИСКАШ
ДА УСЕТИШ КАКВО Е ДА СИ С ЖЕНА, КОЯТО ЗНАЕ КАК ДА ТЕ ЗАДОВОЛИ МАКСИМАЛНО- ЗНАЧИ Е ВРЕМЕ ДА СЕ
ЗАПОЗНАЕШ ЛИЧНО С МЕН! УДОБНО МИ Е ДА СЕ РАЗБЕРЕМ В СКАЙП. ТАКА ЩЕ БЪДЕ ДИСКРЕТНО И ЗА ДВАМА
НИ! ЗА ДА ПОЛУЧИШ МОЯ СКАЙП МИ ИЗПРАТИ СМС С ТЕКСТ VIKTORIA НА НОМЕР 1978

*Цената на един SMS към номер 1978 е 4.80 лв. с ДДС.
http://obiavidnes.com/obiava/46535/iskash-li-da-chukash-stegnatata-mi-i-mokra-sliva

АЗ СЪМ заверено кредитор пари. Аз съм готов да подпомага TRUST достоен човек за
получаване на заем, така че ако заинтересованите свържете се с мен
АЗ СЪМ заверено кредитор пари. Аз съм готов да подпомага TRUST достоен човек за получаване на заем, така че ако
заинтересованите свържете се с мен
http://obiavidnes.com/obiava/46511/az-sym-zavereno-kreditor-pari-az-sym-gotov-da-podpomaga-trust-dostoen-chovek-za-

Луксозен офис в топ център
Нов офис в луксозния "Лайф Център" (Психото).
Климатик, петкамерна дограма на прозорците, собствен санитарен възел.
Отличен завършен вид.
Тихо и спокойно място, изглед към вътрешния двор. Площ - 25 кв. м.
Изключително изгоден наем - 150.00 лв. Без посредник.
Офертата си заслужава!
http://obiavidnes.com/obiava/46500/luksozen-ofis-v-top-centyr

Луксозен офис в топ център
Нов офис в луксозния "Лайф Център" (Психото).
Климатик, петкамерна дограма на прозорците, собствен санитарен възел.
Отличен завършен вид.
Тихо и спокойно място, изглед към вътрешния двор. Площ - 25 кв. м.
Изключително изгоден наем - 150.00 лв. Без посредник.
Офертата си заслужава!
http://obiavidnes.com/obiava/46498/luksozen-ofis-v-top-centyr

домоуправител за софия
Не всеки може да заеме длъжността професионален домоуправител. Това е работа за малцина. Те трябва да са
изключително отговорни и работливи хора. Ние ви предлагаме точно такива хора. Всички наши служители са
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изключително работливи професионални домоуправители. Телефон за връзка: 0887 00 45 80
http://obiavidnes.com/obiava/46489/domoupravitel-za-sofiya

Продавам нарязан тютюн-Вирджиния
Продавам уникален,по вкус и качество тютюн,фабрично обработен и нарязан на конци.
Преминал е през парно-термична обработка,това му придава допълнително вкус и аромат!
Не пари на гьрлото и не мирише лошо в затворени помещения.Ниско съдържание на катрани.
Силата на тютюна се определя от вас (силен-среден-слаб)
По желание се ароматизира безплатно,с шоколад,ванилия и много други.
Вирджиния Голд - 40 лв/кг
Вирджиния Бленд - 35 лв/кг
Вирджиния Лайт - 35 лв/кг
Ориенталски сорт
ПОЛУЧАВАТЕ ДОСТАВКАТА ПО КУРИЕР,НА АДРЕС,ПОСОЧЕН ОТ ВАС ДО ЕДИН ДЕН СЛЕД ЗАЯВКАТА!
http://obiavidnes.com/obiava/46488/prodavam-naryazan-tyutyun-virdjiniya

Коледни и новогодишни дръвчета елхи
Предлагаме коледни и новогодишни дръвчета елхи (Синя дугласка ела - Pseudotsuga douglasii glauca, Сребрист смърч Picea pungens, Конкололка (сребриста ела) - Abies concolor) в 10 л. саксии на добра цена, директно от производителя в
големи и малки количества! По този начин може да използвате елхата си за вашата градина, като я засадите след
коледните празници. Ако сте голяма фирма можете да подарите елхите за коледа на своите работници, а след това те
да бъдат засадени при Вас и да си направите собствена горичка. По този начин можете да зарадвате своите работници
за коледа, а след това създадете хубав ландшафт за Вашите гости и работници на фирмата.
В интернет ще ни намерите на: http://www.platans.eu
За директен контакт: platans.eu@gmail.com
Телефон: 0887/431197
http://obiavidnes.com/obiava/46486/koledni-i-novogodishni-dryvcheta-elhi

Предлагаме медоносни растения и много други семенищни и едроразмерни фиданки
Платан С ЕООД предлага голям избор на ексклузивни семенищни и едроразмерни фиданки, фиданки в кофички , както и
медоносни растения: акация, туя, еводия, магнилия, корейска акация, бяла акация, жълта акация, сребрист смърч,
лъжекипарис, птиче грозде, сребриста ела, кавказка ела, синя дугласка ела, явор, ясен, червен дъб, липа, питомен кестен,
кавказка ела, гръцка ела, дугласка ела, секвоя, аукуба, лъжекипарис, мини рози, секвоя, гинко, албиция, киви, шипка
облагородена, аризонски кипарис, тис, хебе, чашкодрян, ерика, лигуструм, лавровишна и много други.
В интернет ще ни намерите на: http://www.platans.eu
За директен контакт: platans.eu@gmail.com
Телефон: 0887/431197
http://obiavidnes.com/obiava/46485/predlagame-medonosni-rasteniya-i-mnogo-drugi--semenishtni-i-edrorazmerni-fidanki

Обосновани прогнози
Безплатни прогнози с голяма успеваемост, обосновани прогнози, футболни анализи. Вече не е нужно да плащате за да
получите най-добрите прогнози. Само на един клик разстояние от вас са.
http://obiavidnes.com/obiava/46484/obosnovani-prognozi

Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на згради и
Графичен дизайн.
Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на згради 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/46483/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-zgra

Безплатни консултации - Детективска Агенция Инкогнито - Варна , Бургас , Пловдив , Стара
Загора , София , Пазарджик
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/46482/bezplatni-konsultacii---detektivska-agenciya-inkognito---varna--burgas--plovdiv

Безплатни консултации - Детективска Агенция Инкогнито - Варна , Бургас , Пловдив , Стара
Загора , София , 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:
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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/46481/bezplatni-konsultacii---detektivska-agenciya-inkognito---varna--burgas--plovdiv

Безплатни консултации - Детективска Агенция Инкогнито - Варна , Бургас , Пловдив , Стара
Загора , София , Пазарджик
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/46480/bezplatni-konsultacii---detektivska-agenciya-inkognito---varna--burgas--plovdiv

Безплатни консултации - Детективска Агенция Инкогнито - Варна , Бургас , Пловдив , Стара
Загора , София , Пазарджик
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
>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/46479/bezplatni-konsultacii---detektivska-agenciya-inkognito---varna--burgas--plovdiv

Детективска Агенция Инкогнито - Доказана дискретност !!!
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
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предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/46476/detektivska-agenciya-inkognito---dokazana-diskretnost-

Детективска Агенция Инкогнито - Доказана дискретност !!!
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/46477/detektivska-agenciya-inkognito---dokazana-diskretnost-

!!!!!!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
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-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/46475/detektivska-agenciya-inkognito---bezplatni-konsultacii

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/35260/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektiviizneveri-i-brachni-bezplatni-kon
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Справочник за строителни дейности
За да практикувате строителство и реновирания в наше врем трябва да сте истински професионалисти.
Потребителите днес са изключително мнителни и трябва да изпипвате всеки един детайл, като например фасадите
http://obiavidnes.com/obiava/46472/spravochnik-za-stroitelni-deynosti

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/46469/detektivska-agenciya-avalon--chasten-detektiv--dostypni-ceni

Детективска агенция Анаграма - 24часа детективски услуги
Това , което другите не могат , ние го правим !!!
Детективска агенция Анаграма24 часа професионални детективски услуги,
при гарантирана анонимност
и цени по договаряне .
За контакти :
GSM : 0882741329 ,
e-mail : android_as@abv.bg,
http://anagrama.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/46468/detektivska-agenciya-anagrama---24chasa-detektivski-uslugi
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Поправяне на покрив
Заповядайте на нашия информационен сайт за цени за ремонт на покрива . Трябва ви информация за цени за ремонт на
покрива ? Можете да намерите сведения за фирма за ремонт на покриви на нашата страница.
http://obiavidnes.com/obiava/46465/popravyane-na-pokriv

Лида Дайдайхуа помага на отслабването
Трябва ви добавка с цел редуциране на теглото ? Предоставяме ви да съберете информация за основната съставка .
Погледнете нашата виртуална страница за хранителнатата добавка за регулиране на теглото .
http://obiavidnes.com/obiava/46460/lida-daydayhua-pomaga-na-otslabvaneto

Greendim.bg !
Пълнител за ел. Цигара в Greendim . Трябва ви информация за Магазин за електронни цигари марка Gamucii ? Можете да
съберете сведения за Безвредни ел. Цигари на нашия информационен сайт.
http://obiavidnes.com/obiava/46457/greendimbg-

Електротехник
Желаете електротехник в София ? Имате възможността да откриете сведения за електротехници в София .
Електротехник ще откриете тук .
http://obiavidnes.com/obiava/46456/elektrotehnik

евтин заем
Здравейте Ние сме заем компания, базирана в Англия, ние разбираме, финансовата граница глобалната икономика в
последно време и ние можем да гарантираме по-ниска цена на кредита в рамките на 48 часа, за да не плащате за да
получите заем approved.We заемаш личния живот, бизнеса ивсички видове заеми на физически и юридически лица в нужда
от финансова помощ, ние предлагаме заем на хора с нисък кредитен рейтинг, които не могат да получат заеми от
банките. Надяваме се да се чете от вас възможно най-скоро, ако се интересувате от нашата оферта за кредит. Ние ще
се радваме да Ви предложим заем АТ2% лихва. Пишете ни: martinkemco1102@gmail.com
С уважение,
кредит официален
http://obiavidnes.com/obiava/46454/evtin-zaem

Prodavam narqzan tutun
Продавам качествен тютюн за пълнене на цигари
Тютюнът е преминал специална обработка за намаляване на вредните вещества, обработен и обезпрашен на парни
инсталации, нарязан е на фини лентички със специална машина, НЯМА клечки и прах, НЯМА лютивина и лоша миризма,
готов е за пълнене на цигари и пушене! Собствено производство! Има и по-силен и по-слаб. По желание могат да бъдат
добавени различни аромати безплатно! При по - големи количества – Отстъпка! Доставката е с куриер за цялата страна
с възможност да видите и пробвате тютюна преди да го вземете! Цената е за килограм!
http://obiavidnes.com/obiava/46449/prodavam-narqzan-tutun

Prodavam narqzan tutun
Продавам качествен тютюн за пълнене на цигари
Тютюнът е преминал специална обработка за намаляване на вредните вещества, обработен и обезпрашен на парни
инсталации, нарязан е на фини лентички със специална машина, НЯМА клечки и прах, НЯМА лютивина и лоша миризма,
готов е за пълнене на цигари и пушене! Собствено производство! Има и по-силен и по-слаб. По желание могат да бъдат
добавени различни аромати безплатно! При по - големи количества – Отстъпка! Доставката е с куриер за цялата страна
с възможност да видите и пробвате тютюна преди да го вземете! Цената е за килограм!
http://obiavidnes.com/obiava/46448/prodavam-narqzan-tutun

Частен Детектив Иван Иванов- Изневярата и Предателството....
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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/46445/chasten-detektiv-ivan-ivanov--iznevyarata-i-predatelstvoto

Детегледачки за Англия
Търси се детегледачки за град Лондон, Англия с език и без език. Заплащането без език е 100-110 паунда седмично, а с език е
от 120 до 170 паунда. Комисионна има, но нея се заплаща от първата заплата. При интерес пишете ми по емайл.
http://obiavidnes.com/obiava/46443/detegledachki-za-angliya

Грижа за подовите настилки през есента
Есента е най-подходящият сезон да се погрижите за подовите си настилки от естествен паркет и дюшеме и да ги
подготвите за предстоящия зимен период.
Акция 2010 ЕООД предлага следните услуги за Вас, нашите клиенти: Редене с лепене на паркети, Пренареждане на
паркет, Циклене на паркет, лакиран с еднокомпонентни уретанови, полиуретанови, алкидни, полиестерни лакове,
грундове, паркетин, паркетол. Циклене на паркет, лакиран с реактивен лак, двукомпонентен лак, лак на водна основа,
водно стъкло. Циклене след пренареждане.Циклене на паркет, лакиран с лак Берщайн, маслен лак, безир.Циклене на
паркет, лакиран с блажна боя.Фугиране на паркет.Междинно шлайфане.Редене на скара за дюшеме.Редене на дюшеме с
лепене /дъбово/.Редене на ламиниран паркет.Циклене на дюшеме.Циклене на дюшеме, лакирано с реактивен лак,
двукомпонентен лак, лак на водна основа и т.н. Циклене и лакиране на первази.Монтиране на дървени и PVC первази.
Монтаж на метални лайсни.Поставяне на оsв плоскости.
http://obiavidnes.com/obiava/46442/grija-za-podovite-nastilki-prez-esenta

Bona Gap Master и Bona Mix&Fill - Фугатори без съдържание на разтворители
Фугирането се прави с цел запълване на фугите между паркетините посредством фугинати. То се извършва след
цикленето на паркета и преди финното шлайфане.
Акция 2010 ЕООД използва професионални шведски продукти без разредители и силикон, в богата гама от цветове, лесни
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за шлайфане и лакиране.
Bona Gap Master е фугатор без съдържание на силикон, разработен за пълнене на фуги между елементите на паркета,
между паркета и первазите и праговете. На базата на полиуретан и акрилат. Не съдържа разтворители, без миризма,
може да се използва с всички лакове за паркет. Запазва висока степен на еластичност.
Показатели:
• Висока гъвкавост
• Може да се шлайфа и лакира
• Без разредители
• Без силикон
• Предлага се в 14 цвята
Bona Mix&Fill е фугатор, който дава възможност за монтаж изцяло без разтворители. Разработен е с цел създаване на
смес с праха от последното шлайфане. Bona Mix&Fill пълни фуги до 2 мм и други дребни дефекти.
Показатели:
• Работи с всички лакове и масла на Bona
• Без разтворители
• Няма неприятна миризма
• Пълни фугите без да хлътва
• На водна основа без да предизвиква корозия
• Съхне бързо
• Лесен за шлайфане
• Винаги точен цвят на фугата
http://obiavidnes.com/obiava/46441/bona-gap-master-i-bona-mixfill---fugatori-bez-sydyrjanie-na-raztvoriteli

НОВ ВЕК Преводачески услуги за Вашия бизнес
Преводаческа агенция „Нов век“ предлага професионални преводи от лицензирани преводачи на всички видове общински
документи, юридически, технически, медицински, икономичски текстове. Осигуряваме заверка с Апостил (Apostille) и
легализация на лични и официални фирмени документи във всички държавни ведомства и чуждестранни консулства в
Република България. За консултации и поръчки не се колебайте да ни потърсите на следния адрес:
Преводаческа агенция НОВ ВЕК
Адрес: гр.София, бул. Васил Левски 1Б,
Телефон: 0895 60 71 50; 02 49 00 756
Имейл: sofia2@nov-vek.org
Уебсайт: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/46439/nov-vek--prevodacheski-uslugi-za-vashiya-biznes

Направи информиран избор на дограма
Реновирането на остарялата дограма и която и да е несигурна врата в дома ни отговорно действие. Адекватният избор
на правилната дограма и сигурна врата, е тромав и отговорен избор
http://obiavidnes.com/obiava/46438/napravi-informiran-izbor-na-dograma

Нов портал-игри за момичета
Търсите ли забавление? Добре дошли в света на игрите! Това е нов портал с игри за момичета в различни категории. Ще
намерите разнообразна колекция от виртуални развлечения като барби игри, игри за готвене, обличане и оцветяване.
http://obiavidnes.com/obiava/46436/nov-portal-igri-za-momicheta

Canon IXUS 1000 HS
Canon IXUS 1000 HS е идеален да снимате семейството и приятелите си, животни,природа, да правите портрети,
нощни панорами или просто най-приятните моменти в живота ви. Ефективни пиксели: 10.0 MP; Оптично увеличение:
10x Optical; Цифрово увеличение: 4х Digital; Дисплей: 7,6 cm (3,0) PureColor II G (TFT) дисплей, съотношение 16:9, приблиз.
230 000пиксела.
http://obiavidnes.com/obiava/46435/canon-ixus-1000-hs
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Експресни кредити за град Варна
Експресни кредити за град Варна от 100 до 8000 лева.Само срещу лична карта.За работещи и пенсионери.Без такси за
кандидатстване,без доказване на доход!Офертата е валидна САМО за град Варна.
http://obiavidnes.com/obiava/46434/ekspresni-krediti-za-grad-varna

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/45915/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/46222/byrzi--krediti--do--1000-lv

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/46343/ipotechni-krediti-do-200000-za-sofiya-i-pernik

Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на згради и
Графичен дизайн.
Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на згради 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/46431/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-zgra
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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/46430/detektivska-agenciya-hameleon---08876057980878747345

ОЧНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА „ ЗОРА”
Медицински център Зора, медицински център Светлина и специализирана очна болница Зора са с дългогодишен опит в
лечение на очни заболявания. Здравните заведения имат диагностично-лечебно звено, хирургично звено за операционни
интервенции като рефрактивна хирургия, хирургия на предния сегмент, хирургия на витреоретината и в частност на
макулата – хирургична намеса, която се практикува от няколко центъра в страната. Занимаваме се и с лазерно лечение
на очни болести. Повече сведения ще откриете в сайта на болницата.
http://obiavidnes.com/obiava/46429/ochna-specializirana-bolnica--zora

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.
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- 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/46426/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/46425/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

Речник !
Slovored.com - Ако последвате линка в тази обява ще откриете един изключително функционален сайт с онлайн речници ,
който най вероятно ще запаметите и препоръчате.
http://obiavidnes.com/obiava/46423/rechnik--

Елегантни и спортни обувки за всеки - www.shoezone.bg
Имате нужда от ShoeZone.BG - български онлайн магазин за маркови обувки ? Предлагаме ви да откриете сведения за
Shoezone.Bg . Разгледайте нашия интернет адрес за Оригинални мъжки и женски обувки - www.Shoezone.Bg .
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http://obiavidnes.com/obiava/46421/elegantni-i-sportni-obuvki-za-vseki---wwwshoezonebg

Изработка на Уеб сайтове
Изработка на уеб сайт
Ние предлагаме качествена изработка на уеб сайт спазвайки всички уеб стандарти. Изработка на уеб сайта е с уникална
визия и се извършва на HTML5 и CSS3. Предлагаме изработка на сататичен и динамичен (Wordpress) сайт. Цените за
изработка на сайт са от 190 до 1000лв.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НА: http://xn-------53dbabbf3bzackacb0an4a7agbln9amyjnj3izn.eu/izrabotka-na-web-sait.html
http://obiavidnes.com/obiava/46418/izrabotka-na-ueb-saytove

Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на згради и
Графичен дизайн.
Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на згради 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/46415/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-zgra

Еенна промоция на Stihl и Viking в Благоевград
Фирма Белемезов ЕООД представя промоционални оферти на резачки и косачки Stihl и Викинг. Заповядайте в нашия
магазин да изберете подходящата машина за Вашите нужди.
тел. 0898 682 102, 073/ 88 09 67.
Ние извършваме гаранционен и извънгаранционен ремонт на Stihl. Също така ремонтираме извънгаранционно Husqvarna,
Partner, Dolmar, Oleomag.
http://obiavidnes.com/obiava/46414/eenna-promociya-na-stihl-i-viking-v-blagoevgrad

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

НА

ЦЯЛОСТНИ И ДОВЪРШИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ :
* ОБЛИЦОВКИ: фаянс, теракота, гранитогрес, мрамор, полагане на мокет, балатум и др.
* МОНТАЖИ НА: тоалетни чинии, казанчета, умивалници, батерии, душ кабини, вани, бойлери, аксесоари ,
лайсни,ревизионни отвори,вентилатори.
* БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ: шпакловки, боядисване с бял и цветен латекс, блажно боядисване, лепене на тапети,
пръскани и декоративни мазилки.
* ДРУГИ:
- Монтаж на ГИПСКАРТОН-окачени тавани,преградни стени,предстенни обшивки.Интериорни решения.
- ЗИДАРИЯ- на тераси,преди монтаж на дограма; изграждане на ново разпределение на стени и др.
- УСВОЯВАНЕ на тераси към стаи.
- ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЕРМОИЗОЛАЦИЯ на тераси, стени, тавани,жилища, мазета и влажни помещения.
- ОБРЪЩАНЕ на врати и прозорци след поставяне на нова дограма.
- ВиК -професионален ДЕМОНТАЖ и МОНТАЖ на всички видове водопроводни мрежи..
- МОНТАЖ на ДОГРАМА-BRUGMAN,WEISS PROFIL,КОМАРНИЦИ,ЩОРИ.
- Предлагаме КАЧЕСТВЕН НЕМСКИ ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ-БЕЗПЛАТЕН МОНТАЖ И ПОДЛОЖКА, ЕСТЕСТВЕН
ТРИСЛОЕН ПАРКЕТ,МАСИВЕН ПАРКЕТ.
- КЪРТЕНЕ.ИЗВОЗВАНЕ на строит.отпадъци.
- Снабдяваме с материали БЕЗ НАДЦЕНКА.
БЕЗПЛАТЕН ОГЛЕД.Дизайнерска консултация и коректност. ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КАЧЕСТВО И СРОКОВЕ.
ДМ СТРОЙ ЕООД Ви предлага БОГАТИЯ СИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ,ПЪЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ И КОРЕКТНОСТ,за
да осъществите с лекота предстоящия Ви ремонт.Екипът ни се състои от строителен инжинер,технически
ръководител и опитни майстори,доказали качествата си на различни обекти.
Фирмата извършва груб строеж на сгради от пета категория.
ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ 0889 240 656, 0877 670 055,
dmstroy.dir.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/46410/fayansnastilkivikgipskartonshpaklovkaboyadisvaneremont-na-banya-maystoridogov

Детективска Агенция Бургас- Фокс- Частни Детективи -0888400413, 0897024504
Детективски услуги-Детективска агенция ФОКС
- Разкриване на изневери,справки
- Фирмено разследване -изтичане на финансова наличност
- Нелоялна конкуренция – изучава търговски пазар
- Открива биологични родственици
- Издирване на изчезнали или укриващи се лица
- Интелектуална собственост (Авторckи права)
- Междуличностни и семейни проблеми
- Експертни заключения-съдебно досие
- Проверка на валидноста и достуверноста на докумени
- Биографични данни-адрес, месторабота и др.
- Юридически консултации
- Консултации с психолози
Детективски услуги-Детективска агенция ФОКС
Е-mail:fox@detectiv-bg.com
tel:0888400413 , 0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/46409/detektivska-agenciya-burgas--foks--chastni-detektivi--0888400413-0897024504

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,

Страница 17/70

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

14.10.2012

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/46408/chasten-detektiv-ivan-ivanov--iznevyarata-i-predatelstvoto

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!
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/46407/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-fox--bylgariya-0888400413--tochniyat-izbor

Детективска агенция АЯКС Частен детектив-Ямбол
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
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http://obiavidnes.com/obiava/46405/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-yambol

Дискретни запознанства
Ако имате проблем с общуването или търсите подходящ парньор Агенция за запознанства „Купидон 007” ще организира
за Вас дискретни срещи,запознанства, курсове и консултации.Екип от специалисти на високо професионално ниво ще Ви
помогне да намерите своето щастие.Посете сайта ни www.kupidon007.eu!
За контакти:
Телефон: 0897782150
E-mail:with.love.kupidon@abv.bg
Skype: with.love.kupidon
http://obiavidnes.com/obiava/46404/diskretni-zapoznanstva

Есенно – зимен промо пакет - Комплекс Острова
Подарете си кратка, но отлична почивка в Комплекс ОСТРОВА!
Пакет
2 или 3 нощувки, 2 или 3 вечери, 2 или 3 закуски, използване на отличен СПА център: парна баня, сауна, лакониум, релакс
душ, 10 % отстъпка от цените на масажи цяло тяло
за двама в стая 2 нощ. 200 лв/ 3 нощ. 275 лв
за двама в студио 2 нощ. 230 лв / 3 нощ. 305 лв
за двама в апартамент 2 нощ. 260 лв / 3 нощ. 335 лв
Цената на пакет включва: 2 или 3 нощувки, 2 или 3 закуски, 2 или 3 вечери по тристепенно меню без напитки, използване
на басейн и СПА център: парна баня, сауна, лакониум, релакс душ, 10 % отстъпка от цените на масажи цяло тяло,
безплатен интернет достъп, паркинг, всички такси, 9% ДДС.
Комплекс Острова- на 5 км от Троян, 15 км от Троянския проход, 150 км от София:
20 дка прекрасен парк, хотел 3* с комфортно обзавеждане, ресторант с отлична кухня, дансинг, show coocking,
просторна тераса, СПА център с парна баня, сауна, лакониум, релакс душ, разнообразни масажи, закрит басейн с
отопляема вода, забавления и развлечения: джаги, тенис на маса, стрелба с пушка по мишена, баскетболен кош,
федербал, футбол, велосипеди под наем. В близост до комплекса: Атракционен въжен парк (15км), Троянски манстир,
Национална изложба на народните и художествени занаяти и приложните изкуства с. Орешак, Природонаучен музей,
Музей на народните и художествени занаяти и изкуства Троян
Валидност на офертата: 01.10. – 20.12.2012г
http://obiavidnes.com/obiava/46403/esenno--zimen-promo-paket---kompleks-ostrova

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
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-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/46401/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza

Тестове
В наши дни има онлайн тестове за всякакви цели. Благодарение на обособоните тестове е възможно да се научат
интересни детайли за всеки един субект, които едва ли ще да бъдат посочени по разнообразен начин
http://obiavidnes.com/obiava/46400/testove

10 интересни съвета за по-лесно позициониране в Гугъл
За да можете да извършите добра SEO оптимизация на уеб сайта си се налага да опознавате всеки ден методите за SEO
оптимизация. Повече техники за link building са с остарял ефект и биха могли силно да навредят на сайта Ви. Тези 10
полезни SEO съвета ще ви напътстват в коректната спрямо търсачката оптимизация на вашия личен или корпоративен
уеб сайт.
http://obiavidnes.com/obiava/46398/10-interesni-syveta-za-po-lesno-pozicionirane-v-gugyl

Правете секс с различна жена всеки ден!
Знаете ли колко много жени търсят да се запознаят и да правят секс с мъже в България? При нас ще намерите над 300
000 жени, които търсят само секс. Чрез регистрирането в нашия сайт ще увеличите шансовете си да правите секс с
една от тях довечера. Те са само на един клик разстояние!
http://obiavidnes.com/obiava/46397/pravete-seks-s-razlichna-jena-vseki-den

Зареждане на тонер касети
Зареждане на тонер касети за Xerox Phaser 3117, 3140, PE 220, 120 WC 3119
Цени за зареждане:
Xerox Phaser 3117, Зареждане на тонер касета, - 36,00 лв. с ДДС
Xerox Phaser 3140, Зареждане на тонер касета за 1500копия – 36.00 лв. с ДДС
Xerox Phaser 3140, Зареждане на тонер касета за 2500 копия – 38.40 лв. с ДДС
Xerox Phaser 3140, Зареждане на тонер касета и смяна ресет чип за 1500 копия – 46,80 лв. с ДДС
Xerox Phaser 3140, Зареждане на тонер касета и смяна ресет чип за 2500 копия –
50.40 лв. с ДДС
Xerox PE 220, Зареждане на тонер касета и ресетиране на чип за 3000 копия –
48.00 лв. с ДДС
Xerox PE 120, Зареждане на тонер касета и ресетиране на чип за 3500 kопия –
42.00 лв. с ДДС
Xerox PE 120, Зареждане на тонер касета и ресетиране на чип за 5000 kопия –
60.00 лв. с ДДС
Xerox WC 3119, Зареждане на тонер касета и ресетиране на чип, 3к – 42.00 лв. с ДДС
Касетите са придружени с ТЕСТ за гарнация на качество на печат.
Продажба на нови оригинални и съвместими консумативи за офис техника –
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тонер касети, мастилници, ленти, модули, шпули, тонери, девелопери; www.arbikas.com
http://obiavidnes.com/obiava/46395/zarejdane-na-toner-kaseti

Зареждане на тонер касети
Зареждане на тонер касети за Samsung ML 1510/1710, 1610, 1660/1665, 1640/2240, 1660/1665,
SCX 4016/4216, 4300, 4521F, 4600/4623
Цени за зареждане с ДДС:
Samsung ML 1510/1710, Зареждане на тонер касета за 3000 kопия – 36.00лв.
Samsung ML 1610, Зареждане на тонер касета за 2000 kопия – 33.60 лв.
Samsung ML 1660/1665, Зареждане на тонер касета за 1500 kопия – 38.40 лв.
Samsung ML 1660/1665, Зареждане на тонер касета и смяна на ресет чип за 1500 kопия 46,80 лв.
Samsung ML 1640/2240, Зареждане на тонер касета за 1500 копия – 33.60 лв.
amsung ML 1640/2240, Зареждане на тонер касета /стартова за 700 копия/ - 32.40 лв.
Samsung SCX 4016/4216, Зареждане на тонер касета за 3000 kопия – 36.00 лв.
Samsung SCX 4300, Зареждане на тонер касета за 2000 копия – 36.00 лв.
Samsung SCX 4300, Зареждане на тонер касета и смяна ресет чип за 2000 копия – 46,80 лв.
Samsung SCX 4521F, Зареждане на тонер касета за 1500 kопия – 33.60 лв.
Samsung SCX 4521F, Зареждане на тонер касета за 3000 копия – 36.00 лв.
Samsung SCX 4600/4623, Зареждане на стартова тонер касета за 1500 копия – 36.00 лв.
Samsung SCX 4600/4623, Зареждане на тонер касета за 2500 копия – 38.40 лв.
Samsung SCX 4600/4623, Зареждане на тонер касета и смяна на ресет чип за 1500 копия 50.40 лв.
Samsung SCX 4600/4623, Зареждане на тонер касета и смяна на ресет чип за 2500 копия 54.00 лв.
Касетите са придружени с ТЕСТ за гарнация на качество на печат.
Продажба на нови оригинални и съвместими консумативи за офис техника –
тонер касети, мастилници, ленти, модули, шпули, тонери, девелопери; www.arbikas.com
http://obiavidnes.com/obiava/46394/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/37362/zarejdane-na-toner-kaseti

Детективска Агенция Аякс e Вашият успешен избор на частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
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4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/46393/detektivska-agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
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/46392/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

ДЕТЕКТИВСКА агенци АЯКС - изневери,издирване,проучване,справки
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/46391/detektivska-agenci-ayaks---izneveriizdirvaneprouchvanespravki

Детективска Агенция Аякс e Вашият успешен избор на частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
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7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/46390/detektivska-agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
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/46389/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

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/46388/zarejdane-na-toner-kaseti

Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN 3D проектиране на згради и Графичен
дизайн.
Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN 3D проектиране на згради 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/46387/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-3d-proektirane-na-zgradi-i-grafichen

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АВАЛОН І ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ І ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
І Детективска агенция Авалон І Частен детектив І Достъпни цени І
Изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
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полиграф , технически средства , консултация с адвокат и ...
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/46385/detektivska-agenciya-avalon--chasten-detektiv--dostypni-ceni

Детективска агенция Анаграма - 24часа детективски услуги
Това , което другите не могат , ние го правим !!!
Детективска агенция Анаграма24 часа професионални детективски услуги,
при гарантирана анонимност
и цени по договаряне .
За контакти :
GSM : 0882741329 ,
e-mail : android_as@abv.bg,
http://anagrama.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/46384/detektivska-agenciya-anagrama---24chasa-detektivski-uslugi

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ХАМЕЛЕОН - 0887605798,0878747345
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
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наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/46383/detektivska-agenciya-hameleon---08876057980878747345

Кенгуру Кийпър органайзер за дамска чанта
Подредете чантата си за секунди с Кenguru Кiipur:
Как ще ви помогне Кенгуру Кийпър?
събира над 70 предмета
модерен и стилен дизайн
получавате два различни размера, които можете да ползвате отделно или един в друг
подходящ за всеки тип чанта
за повече място в средата може да го обърнете с джобовете навън
смяната на чантите става за секунди
идеален подарък за всяка жена
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/46382/kenguru-kiypyr-organayzer-za-damska-chanta

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 - 39лв !
3 Парочистачка Стийм Моп X 5 Цена -129лв
4 Масажна - масажираща седалка 179.лв
5 Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване 89.90 лв
6 Риболовен сонар 150лв
7 Вибриращ колан с термо ефект за бързо отслабване и идеална фигура. 85.лв
8 Електрическа подочистачка Twister Sweeper 46лв
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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" 15лв
16 Вибриращ колан 65лв
17 Уред за сребърна вода 79лв
18
19 Нео Сокет намалява консумацията на гориво на вашия автомобил 19лв
20 Дерма Сета за ефективно и безболезнено обезкосмяване 55лв
21 ФРИМАТОР-УЛТРАЗВУКОВ ПИЛИНГ 199лв
23
24 Квантов Анализатор - Компютърна диагностика на здравословното състояние 700лв
25 Виброплейт Фитнес уред от ново поколение 570лв
26 ПРЕЧИСТВАТЕЛ НА ВЪЗДУХ с ЙОНИЗАТОР, ОЗОНАТОР, UV БАКТЕРИЦИДНА ЛАМПА, HEPA и E.S.P. филтър.
210лв
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/46381/detoksikator-elektricheska-podachistachkastiym-moph-5-peynt-zuum

Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
МАШИНА ЗА ХРУПКАВИ КАРТОФЕНИ СПИРАЛИ SPIRAL POTATO SLICER
Машината за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer използва патентована технология
за спираловидно нарязване на зеленчуци – картофи, краставици, моркови, лук и др.,
при която максимално се запазват хранителните вещества в зеленчуците – не се получава смачкване
или раздробяване на съответният продукт.
Лазерно заточените ножове позволяват обработката на един картоф – нарязване и нанизване
на дървено шишче да става за 7 секунди, а получената атрактивна форма ще впечатли Вашите приятели,
семейство или клиенти.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/46380/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali-spiral-potato-slicer

Електронна цигара eGo-Т 1100,eGo-W 1100
ЕЛЕКТРОННА ЦИГАРА eGo-Т 1100 mAh battery - най-усъвършенстваната електронна цигара в света
за в момента - модел 2012 г.
eGo-Т - новият модел с Индикатор на батерията се счита за най-усъвършенстваната електронна цигара в света в
момента.
Технологията на този модел, е разработена от фирмата Janty – Белгия.
ЕЛЕКТРОННА ЦИГАРА eGo-W 1100 mAh battery
Атомизтора е с голям резервоар и е пригоден за директно накапване с никотинова течност
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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/46379/elektronna-cigara-ego-t-1100ego-w-1100

Автостоп
Пътувате на автостоп? Попаднали сте точно където трябва! В Avtostopbg ще научите любопитна информация не само
за пътуването на автостоп, но и какво е споделено пътуване и каква е ползата от него.
http://obiavidnes.com/obiava/46373/avtostop

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

Силистра,Търговище,Плевен,Разград,Велико

Земеделска земя изкупуваме в следните области:Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч, Севлиево, Русе, Разград,
Търговище, Силистра, и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци, ПОРДИМ, Славяново,
ДолнаМитрополия,Горна
Митрополия,Искър,БРЕСТ,Загражден,Гиген,Горни
и
Долни
Дъбник,
БялаСлатина,Борован,Хайредин,Мизия,Козлудуй,Мездра,Роман, Угърчин, Луковит,Сухиндол,Коевци,БялаРека, СВИЩОВ,
с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с. ХаджиДимитрово, с.
Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода, Петокладенци, СИЛИСТРА,
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с. ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с.
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/46372/zemya-kupuvam-v-oblasti-silistratyrgovishteplevenrazgradveliko-tyrnovolovechru

Domvita.com предлага супер грижа за стари хора
Имате нужда от Домвита ? Предлагаме ви да откриете информация за грижа за възрастни хора . Посетете нашата
специализиране страница за чисто нов дом за стари хора .
http://obiavidnes.com/obiava/46371/domvitacom-predlaga-super-grija-za-stari-hora

СЕО оптимизация
SEO оптимизация
SEO оптимизацията е процес за подобряване на класирането и трафика и к на вашия сайт. SEO оптимизация е
най-ефективният начин за популяризирането на един сайт.
повече може да разберете на: http://xn-------53dbabbf3bzackacb0an4a7agbln9amyjnj3izn.eu/seo-optimization.html
http://obiavidnes.com/obiava/46368/seo-optimizaciya

НОВ ВЕК СОФИЯ Професионални преводи
Преводаческа Агенция НОВ ВЕК - Вашият партньор за осъществяване на експресни и надеждни професионални устни и
писмени преводачески услуги, легализация и съдействие при попълване на български и чуждестранни официални
документи. Можете да разчитате на нас при взимане на най-подходящите решения по отношение на Вашите
индивидуални езикови потребности.
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гр.София, бул. Васил Левски 1Б,
тел: 0895 60 71 50
Имейл: sofia2@nov-vek.org
Уебсайт: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/46367/nov-vek-sofiya-profesionalni-prevodi

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ .
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ И АКЦИИ .
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА .
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР .
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ .
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА .
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ И ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ .
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/46364/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ .
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ И АКЦИИ .
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА .
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР .
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ .
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА .
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ И ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ .
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/46362/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
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ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ .
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ И АКЦИИ .
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА .
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР .
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ .
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА .
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ И ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ .
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/46361/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ФОКС-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ-БУРГАС
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/46360/detektivska--agenciya--foks-chasten--detektiv-burgas

Електронни карти
Картите в интернет заемат важна част от съвременния ни живот. Без да осъзнаваме, картите за достъп,
компютърните и навигационните карти са необходимост особено за хора, които често са напът. Mapbg.info ще ви
помогне.
http://obiavidnes.com/obiava/46359/elektronni-karti
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Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN 3D проектиране на згради и Графичен
дизайн.
Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN 3D проектиране на згради 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/46357/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-3d-proektirane-na-zgradi-i-grafichen

Прогнози футбол
Този сайт е лидер на пазара на спортните прогози и на залозите като цяло. Научте всичко за футбола, спорта и
казиното. Само на един клик разстояние.
http://obiavidnes.com/obiava/46356/prognozi-futbol

Бърз кредит при минимум документи
Бърз кредит с минимум документи за град Варна.Одобрение до 2 часа за работещи и пенсионери.Само срещу лична
карта.От 100 до 8000 лева.Безплатна консултация,без такси за кандидатстване и обработка.Офертата е валидна
САМО за град Варна.
Телефон: 0877830492
Лице за контакт:Матеева
Имейл:byrzikreditivarna@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/46355/byrz-kredit-pri-minimum-dokumenti

Всички оферти
В интернет сайта Офертник има шанс да се намерят екзистенциалните оферти в един сайт. Намират се сделки с
големи промоции. Точно това е, което ги прави някои от малкото изгодни оферти в интернет
http://obiavidnes.com/obiava/46354/vsichki-oferti

Comfort Style !!
Заповядайте на нашата специализиране страница за голям каталог с мебели и кухни по поръчка . Търсите информация за
www.Comfortstyle.Eu ? Имате възможността да намерите сведения за поръчайте си различни кухни на нашия интернет
сайт.
http://obiavidnes.com/obiava/46353/comfort-style-

ПРОДАВА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ КВ.ЛЕВСКИ - ДИРЕКТНО ОТ СОБСТВЕНИКА
Собственик продава тристаен апартамент в една от най-хубавите части на квартал Левски град Варна, в
новопостроена сграда с луксозно завършени общи части, сензорно осветление. Жилището е слънчево и просторно.
Състои се от входно антре, голям дневен тракт с кухненски бокс-35кв.м, две спални -15кв., тераса, баня и тоалетна,
килер. Помещенията са с правилни форми - без чупки, скосове или др., с реална квадратура. Жилището е завършено по
БДС. Има възможност за закупуване на паркомясто в подземен гараж.
http://obiavidnes.com/obiava/46352/prodava-tristaen-apartament-kvlevski---direktno-ot-sobstvenika

3-стаен апартамент, панел, 83м2, Смирненски - до новата община, 32 400 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. Агенцията разполага с ключове. Цена:
32 400 Евро. За контакти: 0878 867 009, 032 96 00 65 Ваня.
http://obiavidnes.com/obiava/46350/3-staen-apartament-panel-83m2-smirnenski---do-novata-obshtina-32-400-evro

СОБСТВЕНИК ПРОДАВА ТРИСТАЕН -110 кв.м., кв.ЛЕВСКИ гр.ВАРНА -ПРОСТОРЕН
СОБСТВЕНИК продава тристаен апартамент кв.Левски гр.Варна, 110кв.м, НС, АКТ 16,по БДС,ет.2 от пететажна
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сграда, състои се от входно антре, просторен дневен тракт с кухненски бокс, две спални, тераса, килер, баня и тоалетна,
паркомясто в подземен гараж, в близост до детска градина, училище и стадион,изключително комуникативно място.
Апартаментът е с просторни стаи, с правилни форми - без скосове,чупки или др., реална квадратура, панорамни
прозорци, хубава гледка, в най-хубавата част на квартала.
Атанас - 0895/ 909 952
http://obiavidnes.com/obiava/46349/sobstvenik-prodava-tristaen--110-kvm-kvlevski-grvarna--prostoren

MacBook Pro 15
Новият MacBook Pro 15” разполага с Retina дисплей с 5.1 милиона пиксела, Quad-Core Intel Core i7 процесори и невероятен
дизайн - тънък е е едва 0,71 инча! MacBook Pro е творение на най-модерният и функционален MacBook Pro, който някога
Apple са пускали на пазара! Вземи го сега на промоциаонлна цена 4199 лева от www.promocia.com.
http://obiavidnes.com/obiava/46348/macbook-pro-15

2-стаен апартамент, под наем, обзаведен, до Новотела
2-стаен обзаведен апартамент в 13-годишна кооперация до Новотела със следното разпределение: хол с кухненски бокс,
спалня, баня и тераса. НАЕМ: 380 лева. За контакти: 0878 867 009, 032 96 00 65 Ваня.
http://obiavidnes.com/obiava/46346/2-staen-apartament-pod-naem-obzaveden-do-novotela

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/46344/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.
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/45232/byrzi--krediti--do--1000-lv

ЕС ДИ КАРГО ЕООД
Фирма Ес Ди Карго извършва транспорт на товари в страната и чужбина. Услугите, с които се занимаваме включват
организиране и извършване на автомобилни превози, доставяне на цели пратки и групажни пратки от цяла Европа, карго
застраховки и много други. Дестинациите ни включват Франция, Холандия, Белгия, Германия, Англия, Испания, Италия и
още много страни от Европейския съюз.
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http://obiavidnes.com/obiava/46340/es--di--kargo--eood

Как да се лекува артрит
Имате нужда от Различни видове артрит ? Предлагаме ви да съберете информация за Още информация за артрита .
Artrit.Eu ще видите тук .
http://obiavidnes.com/obiava/46336/kak-da-se-lekuva-artrit

Факти за инверторните климатици
Климатици.Name нашата тематична blog страница за интересни факти и как се избира климатик, съвети за климатици
и статии за климатици. Погледнете нашата уеб блог страница за факти за инверторните климатици.
http://obiavidnes.com/obiava/46333/fakti-za-invertornite-klimatici

Лечение на диабета
Имате нужда от Диабет тип 2 ? Имате възможността да съберете сведения за Diabet.Me . Погледнете нашия
виртуален адрес за Продукти за регулиране на захарта .
http://obiavidnes.com/obiava/46331/lechenie-na-diabeta

Подготовка по математика за матура и кандидатстудентски изпити в Софийския университет и
УНСС
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура по математика. Обучението е целогодишно в удобно за учениците
и преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по формата на
изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 12 лева на
учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/46321/podgotovka-po-matematika-za-matura-i-kandidatstudentski-izpiti-v-sofiyskiya-unive

Подготовка по български език за матура и кандидатстудентски изпити в Софийския
университет и УНСС
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура по български език. Обучението е целогодишно в удобно за
учениците и преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по
формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 12
лева на учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/46320/podgotovka-po-bylgarski-ezik-za-matura-i-kandidatstudentski-izpiti-v-sofiyskiya-u

Детективска Агенция Бургас- 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

Страница 32/70

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

14.10.2012

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/46318/detektivska-agenciya-burgas--foks--chastni-detektivi--0888400413-0897024504

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
http://obiavidnes.com/obiava/46317/chasten-detektiv-ivan-ivanov--iznevyarata-i-predatelstvoto

Частен детектив-Детективска агенция Фокс-Пловдив
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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/46316/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-plovdiv

Немски език – подготовка за матура
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура по немски език. Обучението е целогодишно в удобно за учениците и
преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по формата на
изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 12 лева на
учебен час.
За повече информация:
Учебен център "Орбис"
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/46315/nemski-ezik--podgotovka-za-matura

Английски език – подготовка за матура
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура по английски език. Обучението е целогодишно в удобно за
учениците и преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по
формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 12
лева на учебен час.
За повече информация:
Учебен център "Орбис"
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/46314/angliyski-ezik--podgotovka-za-matura

Испански език – подготовка за матура
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура по испански език. Обучението е целогодишно в удобно за
учениците и преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по
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формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 12
лева на учебен час.
За повече информация:
Учебен център "Орбис"
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/46313/ispanski-ezik--podgotovka-za-matura

Френски език – подготовка за матура
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура по френски език. Обучението е целогодишно в удобно за учениците
и преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по формата на
изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 12 лева на
учебен час.
За повече информация:
Учебен център "Орбис"
ул. "Мизия" N19
тел. 8438363; 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/46312/frenski-ezik--podgotovka-za-matura

Италиански език – подготовка за матура
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура по италиански език. Обучението е целогодишно в удобно за
учениците и преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по
формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 12
лева на учебен час.
За повече информация:
Учебен център "Орбис"
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/46311/italianski-ezik--podgotovka-za-matura

Подготовка за матура
Учебен център Орбис организира подготовка за матура по английски, френски, немски, италиански, испански, български
език, математика и биология. Езиковото обучение включва граматичен преговор, решаване на тестове и писане на есе.
Часовете се провеждат в удобно за учениците и преподавателя време. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти
цената е 12 лева на учебен час
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/46310/podgotovka-za-matura

Подготовка за матура и кандидатстудентски изпити в Софийския университет и УНСС
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Учебен център Орбис организира подготовка за матура и кандидатстудентски изпити по немски, английски, френски,
испански, италиански, български език и математика. Езиковото обучение включва граматичен преговор, решаване на
тестове и писане на есе. Часовете се провеждат в удобно за учениците и преподавателя време. Цена: 15 лева на учебен
час. При двама курсисти цената е 12 лева на учебен час
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/46307/podgotovka-za-matura-i-kandidatstudentski-izpiti-v-sofiyskiya-universitet-i-unss

Прогнози за шампионската лига
Sms-bet.net сайтът предоставяш футболни прогнози. Иключителна познаваемост и успеваемост на прогнозите. Освен
това сайтът предпставя и бинус към едина от най-добрите онлайн къщи.
http://obiavidnes.com/obiava/46305/prognozi-za-shampionskata-liga

Футболни прогнози
Гледали се множество сайтове с прогнози, но освен дадена прогноза искате да знаете защо е избрана дадена среща?
Искате обоснованост на прогнозите и разсъждения на футболна тематика? Този сайт предоставя точно това за вас.
http://obiavidnes.com/obiava/46304/futbolni-prognozi

Промоция на LED пури
Всеки поставил си светодиодни пури директно на мястото на страрите луминисцентни, без допълнтелно закупуване на
баласт и стратери, веднага усеща разликата в сметката си за ток. Това важи с пълна сила особено за големите
предприятия, офис сгради и прочие, където разходите за осветление намаляват с 80%. За да станете и вие част от
хората, на които сметката за ток не им тежи възползвайте се от голямото намаление, което нашата фирма ви
предлага:

LED пура 60см, 9W и яркост 850 лумена на цена от 25лв без ДДС
LED пура 60 см, 9W и яркост 1150 лумена на цена от 28лв без ДДС
Светодиодна пура 9W с диоди SMD3014 и дължина 60см, яркост 1800лумена на цена от 32лв без ДДС
http://dianid.com/productv/6455/svetodiodna-pura-9w-60sm.html
http://obiavidnes.com/obiava/46303/promociya-na--led-puri

Купувам ЗЕМ. ЗЕМЯ /НИВИ, ПАСИЩА, ЛИВАДИ/ и ГОРИ в община СЕВЛИЕВО
Купувам ЗЕМ. ЗЕМЯ /НИВИ, ПАСИЩА, ЛИВАДИ/ и ГОРИ в община СЕВЛИЕВО - Агатово, Батошево, Бериево,
Богатово, Буря, Дамяново, Дебелцово, Добромирка, Дрянът, Душево, Градница, Хирево, Идилево, Крамолин, Крушево,
Купен, Ловнидол, Малки Вършец, Младен, Млечево, Петко Славейков, Ряховците, Сенник, Севлиево, Шумата, Стоките,
Столът, Търхово.
ЦЕНИ в зависимост от землището, големината, категорията, начина на ползване
Заплащам веднага на място пред Нотариус/Банка.
Изготвям документи.
Коректни отношения!
За контакт: 0878229309, 0889229309– г-н Караиванов
Доверете се на дългогодишния ни опит и професионализъм!
http://obiavidnes.com/obiava/46301/kupuvam-zem-zemya-nivi-pasishta-livadi-i-gori-v-obshtina-sevlievo
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Купувам ЗЕМ. ЗЕМИ в област ПЛЕВЕН
Купувам ЗЕМ. ЗЕМИ в област ПЛЕВЕН–общ.Плевен, общ.Белене, общ.Гулянци , общ.Долна Митрополия, общ.Долни
Дъбник, общ.Искър, общ.Кнежа, общ.Левски, общ.Никопол, общ.Пордим, общ.Червен Бряг.
ЦЕНИ в зависимост от землището, големината, категорията, начина на ползване
Заплащам веднагa на място- кеш пред Нотариус или по банков път.
Изготвяне на всички документи необходими за бързо реализиране на сделката.
Коректно и бързо обслужване!
Доверете се на дългогодишния ни опит и професионализъм!
За контакти: 0887512663- Офис-Петрова
0878 229 309 и 0889 229 309 –Управител- г-н Караиванов
http://obiavidnes.com/obiava/46300/kupuvam--zem-zemi-v-oblast-pleven

Купува ЗЕМ. ЗЕМЯ /НИВИ, ПАСИЩА, ЛИВАДИ/ и ГОРИ в област ЛОВЕЧ
Купува ЗЕМ. ЗЕМЯ /НИВИ, ПАСИЩА, ЛИВАДИ/ и ГОРИ в област ЛОВЕЧ - Александрово, Абланица, Баховица, Бежаново,
Брестово, Българене, Владиня, Врабево, Голец, Горан, Горно Павликене, Горско Сливово, Гостиня, Деветаки, Дойренци,
Драгана, Дренов, Йоглав, Казачево, Каленик, Катунец, Крушуна, Къкрина, Кърпачево, Летница, Лисец, Ловеч, Луковит,
Малиново, Микре, Орляне, Пресяка, Радювене, Румянцево, Скобелево, Славяни, Слатина, Славщица, Сливек, Смочан,
Стефаново, Тодоричене, Угърчин, Умаревци, Хлевене, Чавдарци, Ъглен и околните - НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ!
Заплащам пред Нотариус/Банка.
Изготвям документи.
ЦЕНИ в зависимост от землището, големината, категорията, начина на ползване
Коректни отношения!
Доверете се на дългогодишния ни опит и професионализъм!
0887512663- Офис – Петрова
0878 229 309 и 0889 229 309 -управител-г-н Караиванов
http://obiavidnes.com/obiava/46299/kupuva-zem-zemya-nivi-pasishta-livadi-i-gori-v-oblast-lovech

Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в обл.ВРАЦА и обл.МОНТАНА
Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в обл.ВРАЦА и обл.МОНТАНА
- обл.ВРАЦА – общ. Бяла Слатина, Козлодуй, Мизия, Оряхово, Хайредин, Борован, Враца, Криводол
-обл.МОНТАНА - общ. Лом, Медковец, Якимово, Вълчедръм, Бусарци,Вършец, Монтана.
НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ.
Плащане на място пред Нотариус / Банка.
Изготвяне на документи.
За контакт: 0887512663-ОФИС-Петрова
0878229309 и 0889229309 – г-н Караиванов
http://obiavidnes.com/obiava/46298/kupuva-zemedelski-zemi-v-oblvraca-i-oblmontana

Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в сев.България
Купува ЗЕМ. ЗЕМИ в обл.ПЛЕВЕН, обл.ЛОВЕЧ, обл.ГАБРОВО, обл.В.ТЪРНОВО, обл.РУСЕ, обл.МОНТАНА, обл.ВРАЦА,
обл.ПЛОВДИВ
НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ.
Плащане на място пред Нотариус / Банка.
Изготвяне на документи.
За контакт: 0887512663-ОФИС-Петрова
0878229309 и 0889229309 – г-н Караиванов
http://obiavidnes.com/obiava/46297/kupuva-zemedelski-zemi-v-sevbylgariya

Електрически одеала и възглавници
Електрически одеала и възглавници
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Край на студените чаршафи и дебели одеала.
С нашите електрически одеала ние Ви предлагаме топлина и комфорт в студените дни и нощи.
Невероятно икономични / 20ст. за 10 часа / разход на ел.енергия.
Постелени под Вашият чаршаф те ще Ви създадат уютът от който се нуждаете.
Нашата фирма произвежда електрически одеяла от 5 год.
Отговорни сме пред нашите клиенти с високото качество и безопасност на произведените продукти.
Гаранцията на ел.одеялата е 12 месеца.
Вие закупувате ел.одеяло директно от производителя без допълните надценки.
Предлаганите размери са :
Единично одеало - 75/160см .- 25лв.
Средно одеало - 110/150см. – 27лв.
Двойно одеало - 140/150см. – 35лв.
Разполагаме и с електрически възглавнички с размер:
Електрическа възглавница - 40 / 50 см .- 29 лв.
Гаранция на всички продукти 12 месеца.
Доставка за цяла България с куриерска фирма ЕКОНТ.
За въпроси и поръчки:
Петър Болградов
тел:089/78 78 549
гр.Сливен
www.stepbol.dir.bg
stepol@abv.bg
ДОСТАВКА ДО ОФИС ЕКОНТ 5 лв .
ДОСТАВКА ДО ВАШ АДРЕС /домашен или служебен / 7 лв
http://obiavidnes.com/obiava/46296/elektricheski-odeala-i-vyzglavnici

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
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http://obiavidnes.com/obiava/46294/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/46293/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ХАМЕЛЕОН - 0887605798,0878747345
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/46292/detektivska-agenciya-hameleon---08876057980878747345
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Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN 3D проектиране на згради и Графичен
дизайн.
Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN 3D проектиране на згради 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/46291/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-3d-proektirane-na-zgradi-i-grafichen

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/46289/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-angliyski-nemski-i-frenski-ezik-v-obra

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по ГЕОГРАФИЯ в Образователен център
ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по ГЕОГРАФИЯ в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„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/46288/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-geografiya-v-obrazovatelen-centyr-interl

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по биология и химия в Образователен център
ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по биология и химия в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по БИОЛОГИЯ и ХИМИЯ:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
обучение за развиване на тема и решаване на тест;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/46287/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-biologiya-i-himiya-v-obrazovatelen-centyr

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по български език и литература в ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по български език и литература в ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА:
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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/46286/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-bylgarski-ezik-i-literatura-v-interlogo

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по история в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по история в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по ИСТОРИЯ:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
обучение за развиване на тема и решаване на тест;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/46285/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-istoriya-v-obrazovatelen-centyr-interlog

Курсове за кандидат-студенти
ИНТЕРЛОГОС

и

МАТУРА

по

математика

в

Образователен

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по математика в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„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/46284/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-matematika-v-obrazovatelen-centyr-inter

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/46283/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.

Страница 41/70

център

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

14.10.2012

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

Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
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/46282/masajna-masajirashta-sedalka

Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
МАШИНА ЗА ХРУПКАВИ КАРТОФЕНИ СПИРАЛИ SPIRAL POTATO SLICER
Машината за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer използва патентована технология
за спираловидно нарязване на зеленчуци – картофи, краставици, моркови, лук и др.,
при която максимално се запазват хранителните вещества в зеленчуците – не се получава смачкване
или раздробяване на съответният продукт.
Лазерно заточените ножове позволяват обработката на един картоф – нарязване и нанизване
на дървено шишче да става за 7 секунди, а получената атрактивна форма ще впечатли Вашите приятели,
семейство или клиенти.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/46281/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali-spiral-potato-slicer

ДЖИ ЕНД ТИ ТРЕЙДИНГ
G&T Trading е компания с доказани позиции в търговията с масла за автомобили. Разнообразието от масла, които
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предлагаме включва Opel Dexos, масло и филтър за DSG, Castrol Enduron Low Saps 10w-40, добавки за масло, Ford 5w30,
масла с вискозитет 10w-40,5w-40,5w-30,5w-50,0w-30,10w-60 и много други. При нас винаги има изгодна промоция на масло
и филтри за VW, Audi, BMW, Mercedes, Opel.
http://obiavidnes.com/obiava/46279/dji-end-ti-treyding

Детективска Агенция Инкогнито - Безплатни консултации
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/46278/detektivska-agenciya-inkognito---bezplatni-konsultacii

Детективска Агенция Инкогнито - Безплатни консултации
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
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Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/46277/detektivska-agenciya-inkognito---bezplatni-konsultacii

Детективи Инкогнито - Търсете отговорите на професионално ниво ! - Бургас , Пазарджик ,
Стара Загора , Пловдив
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/46276/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza

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

Отпушване канали в София
Основна дейност на ЕТ КАНАЛИТО е отпушване, отводняване, видеодиагностика, профилактика и ремонт на главни и
второстепенни канали. Ангажимента на фирмата е да съчетае бързина, качество и професионализъм в разрешаването
на вашите нужди и проблеми.
След вашето обаждане и запитване по проблема
* Предварителен безплатен оглед или коментар с ориентировъчна цена.
* Цената се договаря и зависи от степента на запушване и вида на канала.
* За всички извършени услуги или ремонти съставяме протокол, включващ причините за запушване и оценка
състоянието на канализационната система.
* При ремонти - снимков материал за архив
* Фирмата издава фактури.
ФИРМАТА ПОЕМА ГАРАНЦИИ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РЕМОНТНИ УСЛУГИ
www.kanalito.com
Моб. – 0885 123 123
Тел. – 02/ 936 72 02
Николай Станимиров
http://obiavidnes.com/obiava/46275/otpushvane-kanali-v-sofiya

Сервиз за принтери
АРБИКАС - Презареждане и рециклиране на тонер касети за принтери, копири и
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многофункционални устройства. Зареждане и разпушване на мастилоструйни глави.
Професионален сервиз за офис техника с над 16 годишен опит. Директен вносител на
оригинални и неоригинални резервни части. Кратки срокове, надеждност и гарантирано
качество. Обсужване по адреси.
Оставете грижите за вашата офис техника и консумативи на нас.
http://obiavidnes.com/obiava/46273/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/46272/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/46271/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/46270/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/46269/zarejdane-na-toner-kaseti

Адеел ООД
ADL – международна спедиция, митническо представителство, въздушно карго, групажни сухопътни товари,
застраховки. Ние сме Вашият изпълнител и съветник в логистиката и транспорта на международни товари. Имаме
партньори във всяка точка по света и с тяхна помощ ще планираме всеки превоз. Поемаме ангажимент за митнически
брокераж. Ако е необходимо, извършваме складиране, опаковане товаро-разтоварване, оформяне на документация и
застраховки. Специално за товари до Румъния с тегло не повече от 1,5 т. – з пъти в седмицата експресен сервиз.
www.adlbg.com.
http://obiavidnes.com/obiava/46268/adeel-ood

Детективска агенция АЯКС Частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
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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/46267/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv

ЧАСТНА ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ - АЯКС - Пазарджик
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/46266/chastna-detektivska-agenciya---ayaks---pazardjik

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/46265/chastna-detektivska-agenciya-ayaks-rs-razpolaga-s-tochnata-tehnika-tochniyat-ekip-i-

Подмяна на щрангове, отопление, ВиК инсталации
Интер Монтаж ЕООД специализирана в смяната на хоризонтални и вертикални водопроводни щрангове в стари
жилищни блокове и административни сгради.
Огледът, консултацията и изготвянето на офертата са безплатни.
По желание на клиента, след изготвянето на офертата, се дават адреси в района, на които фирмата е извършвала
ремонтна дейност, за проверка на качеството на работата.
Фирмата предлага варианти за разсрочено плащане без оскъпяване на дължимата сума.(например на равни вноски до
12мес без лихва)
Гаранция - 7години.
тел: 02/8471809 GSM.0885 598 213
www.intermontaj.com
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Красимир Павлов
http://obiavidnes.com/obiava/46264/podmyana-na-shtrangove-otoplenie-vik-instalacii

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/46260/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 !
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Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/46259/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

Студентски празник в хотел АКВАЯ*** - В.Търново
Хотел Аквая*** се намира в непосредствена близост до Централен кооперативен пазар, Съдебна палата, Община В.
Търново и на няколко минути от Стария град на Велико Търново, както и архитектурно-музейният резерват „Царевец”
и историческият хълм Трапезица. Близо до града се намира архитектурно-музейният резерват Арбанаси.
* Две нощувки със закуски и празнична вечеря с DJ / Певици - 98 лв на човек, настанен в двойна стая!
Възможност за договаряне на "групова отстъпка" !
http://akvaya.com/ - Вижте и другите ни актуални промоции!
Не пропускайте да посетите този уникално красив град - Велико Търново! А от многото хотели в Старата столица,
правилният избор за Вас е един: хотел АКВАЯ *** - ние Ви очакваме!
http://obiavidnes.com/obiava/46254/studentski-praznik-v-hotel-akvaya---vtyrnovo

Земеделска земя купувам-0886-236-248
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/46251/zemedelska-zemya-kupuvam-0886-236-248

Транспортни услуги и хамали :0886916355
Хамали Грийн ЕООД
Транспортни услуги от 1 до 8 тона.
Разполагаме с бусове за центъра.
Предлагаме камиони с палетна количка и борд.
Курсове за цяла България
Хамалски услуги
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0886916355
0897999317
http://obiavidnes.com/obiava/46249/transportni-uslugi-i-hamali-0886916355

Промоции на Карфур !!
Трябва ви Каталог на Техномаркет ? Предоставяме ви да откриете информация за Техномаркет каталог . Фирмени
каталози ще видите тук .
http://obiavidnes.com/obiava/46244/promocii-na-karfur-

Детективска агенция АЯКС Частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.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/46243/detektivska-agenciya-ayaks-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/46242/chastna-detektivska-agenciya-ayaks-rs-razpolaga-s-tochnata-tehnika-tochniyat-ekip-i-

ЧАСТНА ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ - АЯКС - Пазарджик
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/46241/chastna-detektivska-agenciya---ayaks---pazardjik

Спри пушенето с Е-цигари
Погледнете нашия тематичен сайт за Електронен магазин за ел. Цигари . Желаете информация за Цигари с аромат на
мента ? Можете да намерите информация за Elusion.Bg на нашия уеб адрес.
http://obiavidnes.com/obiava/46240/spri-pusheneto-s-e-cigari

ИЗНОСОУСТОЙЧИВИ ИЗПРАВЯЩИ ДЮЗИ ЗА АРМАТУРНИ МАШИНИ
Предлагам износоустойчиви твърдосплавни дюзи от волфрамов карбид /видия/ предназначени за изправящи дюзи на
изправно-отрезни машини за изправяне и разкрояване на арматурна стомана и стоманени телове. Дюзите изработвам в
пълно съответствие стехническите изисквания на потребителя и съобразно спецификата на наличното производствено
оборудване с цел лесен монтаж и безпроблемно оптимално функциониране. Тел. 0897234372, 067581851
http://obiavidnes.com/obiava/46238/iznosoustoychivi-izpravyashti-dyuzi-za-armaturni--mashini

ИЗТЕГЛЯЩИ ДЮЗИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ
Предлагам твърдосплавни и диамантени изтеглящи дюзи за производство /изтегляне/ на метални изделия: стоманени
телове, телове от припои, заваръчни електроди, медни и алуминиеви проводници, метални нишки от месинг, сребро,
злато, платина, волфрам, молибден, хромникел и др.-техническа помощ за оптимален избор, осигурен ремонт на дюзите.
Тел. 0897234372, 067581851
http://obiavidnes.com/obiava/46237/izteglyashti-dyuzi-za-izteglyane-na--metalni-izdeliya

БИ СИ СИ ХАНДЕЛ- преработка на млечни продукти
БИ СИ СИ ХАНДЕЛ е с фирмена дейност производство на млечни продукти. Обработване на краве мляко, овче мляко и
биволско мляко. Разнообразие от сирена и кашкавали. Българско бяло саламурено сирене Елена, пастьоризирано прясно
мляко с по-високо или по-ниско маслено съдължание. Първокласно кисело мляко Елена. Млечни напитки във всякакви
опаковки от 0,2 до 16 кг. Офис на фирмата: гр. Елена, ул. Трети март 19, 06151/ 6368, 0887 097 329.
http://obiavidnes.com/obiava/46236/bi-si-si-handel--prerabotka-na-mlechni-produkti

Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN 3D проектиране на згради и Графичен
дизайн.
Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN 3D проектиране на згради 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/46235/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-3d-proektirane-na-zgradi-i-grafichen

видове изолации на покриви.
Имате нужда от поправка на хидроизолация ? Можете да откриете сведения за цени на хидроизолации . Заповядайте на
нашата специализиране страница за цени на хидроизолации .
http://obiavidnes.com/obiava/46234/vidove-izolacii-na-pokrivi

Петрита !!
Реклама, строителство, електроника, лабораторни- медицински и офис материали. Производство на пластмасови
изделия от фирма NOEX
http://obiavidnes.com/obiava/46232/petrita-
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Курсове за кандидат-студенти по Английски език
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ и МАТУРА
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети. Подготовката гарантира
успешно полагане на изпитите за Матура, УНСС, СУ, МУ, ТУ и др. вузове в страната.
Сега вече имате възможност да се запишете на качествен курс по:
Български език и Литература
Математика
География
История
Биология
Химия
Английски език
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват в края на септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността
на курсовете, без значение от стартирането им, е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди
кандидатстудентските изпити и МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
І вноска: 285 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
І вноска: 310 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
занимания по избрания предмет (септември - май)
помагала и материали по избрания предмет
тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
проверка на домашни работи
РОДИНА - България
За контакт с нас:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 19:00 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
E-mail: kursovete@gmail.com
Уеб сайт: http://www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/46230/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
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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/46229/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
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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/46228/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
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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/46227/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
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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/46226/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
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E-mail: kursovete@gmail.com
Уеб сайт: http://www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/46225/kursove-za-kandidat-studenti-po-matematika

Курсове за кандидат-студенти по Български език и Литература
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ и МАТУРА
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети. Подготовката гарантира
успешно полагане на изпитите за Матура, УНСС, СУ, МУ, ТУ и др. вузове в страната.
Сега вече имате възможност да се запишете на качествен курс по:
Български език и Литература
Математика
География
История
Биология
Химия
Английски език
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват в края на септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността
на курсовете, без значение от стартирането им, е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди
кандидатстудентските изпити и МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
І вноска: 285 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
І вноска: 310 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
занимания по избрания предмет (септември - май)
помагала и материали по избрания предмет
тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
проверка на домашни работи
РОДИНА - България
За контакт с нас:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 19:00 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
E-mail: kursovete@gmail.com
Уеб сайт: http://www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/46224/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.
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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/46223/kursove-za-kandidat-studenti

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/45978/byrzi--krediti--do--1000-lv
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Курс за свалячи
Курс за свалячи
Мъжете, които уважават себе си ще минат този курс!
Само за 2 (два) дни Вие ще научите:
- как да заговаряте непознати красиви жени
- как да станете интересен за готините мацки
- как да задържите вниманието на една жена
- как да вземете телефонния номер от нежния пол
- какво да правите с жените на срещи
- как да стигнете до секс с чаровните нежни създания
БОНУС - Получавате 1 (един) месец безплатно членство в агенцията ни за запознанства!
http://obiavidnes.com/obiava/46221/kurs-za-svalyachi

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ "ФОКС"-ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ 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!
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/46217/detektivska-agenciya-foks-visokokachestveni-detektivski-uslugi

Парочистачка Стийм моп X5
Парочистачка Стийм моп X5
Той е по-лек, по-удобен, по-стилен!
5 уреда в 1 за безупречна хигиена в дома ви,
без разяждащи химикали, почиства и дезинфекцира само със силата на парата!
1 почиства и дезинфекцира само със силата на парат
2 по-лек, по-компактен, по-удобен
3 превръща се в мини пароструйка
4 с приставки за парно гладене и почистване на стъкла и прозорци
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5 почиства различни подови настилки и килими
6 за безупречна хигиена в дома ви, без използване на препарати и химикали
0877540309
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/46215/parochistachka-stiym-mop-x5

Електронна цигара eGo-Т 1100,eGo-W 1100
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/46214/elektronna-cigara-ego-t-1100ego-w-1100

Енергоспестяващо 19Kw
Енергоспестяващо 19Kw
СПЕСТЕТЕ ДО 30% ОТ СМЕТКИТЕ СИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО - НОВО ПОКОЛЕНИЕ УРЕДИ ЗА ИКОНОМИЯ НА ТОК " Intelligent Energy Saver " – едно интелигентно И НАПЪЛНО ЛЕГАЛНО решение за икономия на електрическа енергияпо германска технология !
Устройството е ефективно и достатъчно за голям апартамент, малък хотел, ресторант и др.
със сумарна мощност на електросъоръженията до 15 kW. Произход :
Китай Гаранционен срок: 12 месеца!
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/46212/energospestyavashto-19kw

ЛИПОВОН Lipovon
ЛИПОВОН
УЛТРА ЕФЕКТИВНА ФОРМУЛА ЗА БОРБА С НАДНОРМЕНОТО ТЕГЛО – ГАРАНТИРАНО ОТСЛАБВАНЕ ОТ 3-5
КИЛОГРАМА СЕДМИЧНО, В ЗАВИСИМОСТ ОТ НАЧАЛНОТО ТЕГЛО. ИЗЦЯЛО НАТУРАЛЕН ПРОДУКТ, ЛЕСЕН ЗА
ПРИЕМАНЕ – САМО ЕДНА КАПСУЛА ДНЕВНО!
Всяка от капсулите за редукция на теглото съдържа:
LIPOVON COMPLEX FORMULA® 400mg
Hoodia Gordonii Extract (20:1) - 350mg
Garcinia Cambogia Extract - 50mg
Начин на действие:
Екстрактът от Худия Гордонии подтиска апетита. Екстрактът от Гарциния Камбоджа повишава метаболизма.
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Опаковката съдържа 30 капсули. Препоръчителна доза:
1 капсула дневно Цена: 50 лв.
ЗА ЦЕНА НА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА КУТИЯ СЕ ОБАДЕТЕ НА ПОСОЧЕНИТЕ ТЕЛЕФОНИ.
ЗА ВСЯКА ПОРЪЧКА ПОЛУЧАВАТЕ И ПОДАРЪК!
Продуктът се доставя за 1 ден ! Изпращане на заявки и в СЪБОТА!
http://massformula.alle.bg/lipovon-ltd-mexico/
http://obiavidnes.com/obiava/46210/lipovon-lipovon

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/46209/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
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http://obiavidnes.com/obiava/46208/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ХАМЕЛЕОН - 0887605798,0878747345
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/46207/detektivska-agenciya-hameleon---08876057980878747345

Гарсониера, 48м2, ремонтирана, Тракия - в района на Лаута, 23 400 Евро
Ремонтирана гарсониера в района на Лаута със следното разпределение: кухня, хол с голяма тераса, баня и коридор.
Чисто нова баня със санитария, подовата настилка в целя апартамент е теракот, ВиК и ел. инсталация сменени,
стените са шпакловани и боядисани. В апартамента може да се живее директно. Входът е добре поддържан и се
заключва. Офертата е само за клиенти на агенцията. Разполагаме с ключ за огледи. Цена: 23 400 Евро. За контакти:
0878 867 009, 032 96 00 65 Ваня.
http://obiavidnes.com/obiava/46206/garsoniera-48m2-remontirana-trakiya---v-rayona-na-lauta-23-400-evro

Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN 3D проектиране на згради и Графичен
дизайн.
Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN 3D проектиране на згради 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/46205/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-3d-proektirane-na-zgradi-i-grafichen

Ипотечни Кредити до 200000 за София и Перник
Финансова Институция Отпуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв.

Страница 63/70

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

14.10.2012

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/46200/ipotechni-krediti-do-200000-za-sofiya-i-pernik

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ .
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ И АКЦИИ .
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА .
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР .
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ .
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА .
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ И ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ .
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/46199/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ .
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ И АКЦИИ .
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА .
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР .
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ .
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА .
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
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ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ И ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ .
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/46198/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ .
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ И АКЦИИ .
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА .
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР .
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ .
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА .
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ И ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ .
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/46197/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Дискретни запознанства
Агенция за запознанства „Купидон 007” ще Ви помогне да намерите любовта. Екип от високо квалифицирани
специалисти ще организира за Вас консултации,срещи и запознанства,за да откриете подходящия
партньор.Конфиденциалността е гарантирана! Не пропускайте шанса си! Очакваме да се свържете с нас на телефон ,по
Skype или имейл .Посетете сайта ни !Там ще намерите изчерпателна информация за всички услуги,които предлагаме и
условията за членство.
http://obiavidnes.com/obiava/46196/diskretni-zapoznanstva

Частен Детектив Иван Иванов 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...
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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/46190/chasten-detektiv-ivan-ivanov-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/46189/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

Уроци по китара, тамбура и други инструменти
Квалифициран преподавател дава уроци по китара, тамбура и други инструменти във всякакви стилове.
http://obiavidnes.com/obiava/46175/uroci-po-kitara-tambura-i-drugi-instrumenti

Предлага услуги с автокран
Либхер 30т./28м.+ 8м. стрела
Либхер 25т./24м. стрела
http://obiavidnes.com/obiava/46174/predlaga-uslugi-s-avtokran
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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/46161/chastna-detektivska-agenciya-ayaks-rs-razpolaga-s-tochnata-tehnika-tochniyat-ekip-i-

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/46160/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/46159/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.
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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/46158/agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

Детективска Агенция-АЯКС-Частен Детектив-0888135197
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/46157/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АВАЛОН І ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ І ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
І Детективска агенция Авалон І Частен детектив І Достъпни цени І
Изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и ...
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
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e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/46152/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/46151/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ХАМЕЛЕОН - 0887605798,0878747345
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
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e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/46150/detektivska-agenciya-hameleon---08876057980878747345

Магазини за алкохол и тютюневи изделия Първи петли се намират в градовете Габрово, Велико Търново, Монтана, Враца
и Плевен. В тях ще намерите разнообразие от вносен и български алкохол, български и вносни безалкохолни напитки,
цигари, тютюн, захарни изделия, подаръчни комплектовки, списания и вестници, ароматни свещи и други аксесоари.
Заповядайте на адрес http://parvipetli.com/.
http://obiavidnes.com/obiava/46148/magazini-za-alkohol-i-tyutyunevi-izdeliya-pyrvi-petli-se-namirat-v-gradovete-gabrov

БЕТА БУС ООД
БЕТА БУС ООД – гр. Габрово, извършва транспортни услуги за пътници от 1996 г. насам. Собствениците поетапно
обновяват автомобилния парк и инспектират за покриването на всички европейски стандарти. Автобусите
осъществяват ученически и служебен превоз в общините Габрово и Дряново, както и различни туристически пътувания.
Предстои отваряне на билетен център. Координати: Габрово, ул. Васил Друмев 22, вх. А, ет. 2, ап. 4, 066 809 763; 089 785
2716.
http://obiavidnes.com/obiava/46147/beta-bus-ood

ОУ “Св.Св.Кирил и Методий”
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “Св.Св.Кирил и Методий” – Ихтиман, функционира от близо 55 години насам и в него учат деца
до 8-ми клас. Директор на училището и на утвърдения учителски състав е Звезделина Разсолкова. Сградата е с
оборудвана материална база – разполага с компютърна стая, в която се води СИП по “Начална компютърна
грамотност”. За да се развиват талантите на децата се провежда и СИП по “Български фолклор и ромски танци”.
Адрес: гр. Ихтиман, ул. Цар Освободител 178, 0724/ 84986, 0724/ 82073.
http://obiavidnes.com/obiava/46146/ou-svsvkiril-i-metodiy

"Балканско ехо" ЕООД
Българският лидер в проектирането и производството на подемно-транспортни системи е фирма БАЛКАНСКО ЕХО
ЕООД. Специализираният екип осигурява монтаж и сервиз на крановете и техните компоненти. Сред съоръженията са
електротелфери от 0,5 t. до 32 t., сред които и взривозащитени от 1 t. до 16 t., с монорелсови и кранови механизми на
движение, статични. Проектират се и комплектни кранови механизми – мостови, висящи, стоящи и конзолни кранове с
плавно придвижване с честотно насочване. В производствените бази се правят и трифазни асинхронни
електродвигатели с вградена спирачка, телферни електродвигатели, електродвигатели с външен ротор. Адрес и
контакти: 5460 село Кръвеник, общ. Севлиево, тел.: 067302 220, 0885 000 555, www.balkanskoecho.com.
http://obiavidnes.com/obiava/46145/balkansko-eho-eood
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