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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/47102/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
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http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/47101/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

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/47099/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-zgra

Продавам стероиди UNIPHARM, BW Labs, Omega Labs
Продавам стероиди UNIPHARM, BW Labs, Omega Labs
UNIPHAMA
testosteron propionat 1ml/ 150mg - 6.00 лв
testosteron enanthat 1ml/ 400mg - 6.50 лв
nandrolon decanoat 1ml/ 200mg - 9.00 лв
masteron 1ml/ 100mg - 11.50 лв
trembolon 1ml/ 100mg - 10.50 лв
winstrol 1ml/ 50mg/ - 9.00 лв
OMEGA LABS
Мetandienon 100tabl x 5mg - 25 лв
Stanozolol 100tabl x 5mg - 35 лв
Аnavar 100tabl x 5mg - 70 лв
Black Widow Laboratories 10ml.
Sustanon 300mg/ 1ml -60 лв
Equipose /Boldenon/ 200mg/ 1ml - 75 лв
Masteron 100mg/ 1ml - 90 лв
Tri tren 150mg/ 1ml - 80 лв
Всички медикаменти са с листовки за употреба и Lot. кодове. При покупка на 6 или повече опаковки /без значение на кои
медикамент/ се формира нова по ниска цена в зависимост от закупеното количество.
Изпраща се с фирма Еконт с опцията "провери преди да платиш" до всички градове.
ЗА ВРЪЗА email - skorpion_od@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/47097/prodavam-steroidi-unipharm-bw-labs-omega-labs

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ .
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ И АКЦИИ .
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА .
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР .
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ .
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА .
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РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ И ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ .
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/47093/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/47092/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/47091/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas
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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/47088/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-zgra

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/47083/detektivska-agenciya-avalon--chasten-detektiv--dostypni-ceni

ТОП ОФЕРТА №1 КУПУВАМ ФИРМИ С ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
Купуваме търговски и акционерни дружества с задължения,пред фалит и несъстоятелност на територията на цяла
БЪЛГАРИЯ!!!
Предлагаме перфектно юридическо съдействие на фирми със задължения.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
Освобождаваме от длъжност и отговорност .
Покупко - продажба на дружествени дялове .
Прекратяване и ликвидация на дружества .
Регистрация и вписване на нови обстоятелства в Търговския регистър .
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и кантората ни работи за намиране на ефективно и
законово решение за Вашия проблем .
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За ЕТ.еднолични търговци не става .
Цените за услугите ни са по договаряне,заплаща се след финализиране на сделката-регистрация и вписване на промяната
в Търговския регистър .
Работим с адвокатски кантори в всички по голями градове на България,или Ваш доверен адвокат ако имате такъв .
Офертата е валидна за търговски дружества от всички бизнес сектори и региони на България.
Само при нас веднага Ви отпада солидарната отговорност.
За контакт само на тел.0896948733 7 дни в седмицата от 09.00 до 21.00 часа
http://obiavidnes.com/obiava/47082/top-oferta-1-kupuvam-firmi-s-zadyljeniya-

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/47081/detektivska-agenciya-anagrama---24chasa-detektivski-uslugi

ТОП ОФЕРТА №1 КУПУВАМ ФИРМИ С ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
Купуваме търговски и акционерни дружества с задължения,пред фалит и несъстоятелност на територията на цяла
БЪЛГАРИЯ!!!
Предлагаме перфектно юридическо съдействие на фирми със задължения.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
Освобождаваме от длъжност и отговорност .
Покупко - продажба на дружествени дялове .
Прекратяване и ликвидация на дружества .
Регистрация и вписване на нови обстоятелства в Търговския регистър .
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и кантората ни работи за намиране на ефективно и
законово решение за Вашия проблем .
За ЕТ.еднолични търговци не става .
Цените за услугите ни са по договаряне,заплаща се след финализиране на сделката-регистрация и вписване на промяната
в Търговския регистър .
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Работим с адвокатски кантори в всички по голями градове на България,или Ваш доверен адвокат ако имате такъв .
Офертата е валидна за търговски дружества от всички бизнес сектори и региони на България.
Само при нас веднага Ви отпада солидарната отговорност.
За контакт само на тел.0896948733 7 дни в седмицата от 09.00 до 21.00 часа
http://obiavidnes.com/obiava/47080/top-oferta-1-kupuvam-firmi-s-zadyljeniya-

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/47078/detektivska-agenciya-hameleon---08876057980878747345

органайзер за задната седалка на колата.
органайзер за задната седалка на колата.
ново!ново!Красиво и удобно!
Органайзерът за кола се поставя на гърба на седалката на шофьора или на пътника до него;
Практично и удобно ще подредите във различните отделения храна,напитки и играчки за детето.
Има место за вестника и чадъра.Предпазва седалката ,доставя удоволствие и ред в колата. Цена 20лв
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
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www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/47077/organayzer-za-zadnata-sedalka-na-kolata

Детективска Агенция Фокс Частен Детектив
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/47068/detektivska-agenciya-foks-chasten-detektiv

Детективска Агенция Фокс Частен Детектив
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/47067/detektivska-agenciya-foks-chasten-detektiv
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Детективска Агенция Фокс Частен Детектив
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/47066/detektivska-agenciya-foks-chasten-detektiv

Детективска Агенция Фокс Частен Детектив
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/47065/detektivska-agenciya-foks-chasten-detektiv

Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
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-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>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/47064/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
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тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/47063/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

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/47062/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

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.
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-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/47061/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

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
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/47057/detektivska-agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

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
http://obiavidnes.com/obiava/47056/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-yambol

ДЕТЕКТИВСКА агенци АЯКС - изневери,издирване,проучване,справки
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/47054/detektivska-agenci-ayaks---izneveriizdirvaneprouchvanespravki

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/47053/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

„Пино” Пъзел за обличане - Момиче
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.
Детето трябва за облече момичето в пъзела. Всеки елемент има удобна дръжка за хващане. Играта подпомага
развитието на фини двигателни умения и координация. Развива пространственото усещане, фантазията и творческото.
Размери: 30 x 22,5 x 1,5 см. Възраст 18м.+
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
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Thinxstore
http://obiavidnes.com/obiava/47052/pino-pyzel-za-oblichane---momiche

ЛЯТОТО СВЪРШИ,ВИЕ-НЕ!
ЗА ЛЮБИТЕЛИТЕ НА ПИКАНТНИТЕ УДОВОЛСТВИЯ
Чувстваш се възбуден,но нещо все ти липсва.Аз ще се погрижа за твоите специални желания -федерос,фистинг ,различни
играчки за твоите нужди и много други забавления.Но това може да се случи,ако се обадиш на сладострастна и хищна,
пухкава и сочна, еблива и незадоволима.Нищо хубаво не търпи отлагане-изпуснатото удоволствие с пухкава дама
наваксване няма
http://obiavidnes.com/obiava/47048/lyatoto-svyrshivie-ne

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/47044/detektivska-agenciya-hameleon---08876057980878747345

Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
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-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/47037/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
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http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/39128/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

превод от български на английски език
Преводи от заклет преводач . Трябва ви информация за преводи от translate systems ? Предоставяме ви да откриете
информация за www.prevodachite.com - английски преводи на нашия сайт.
http://obiavidnes.com/obiava/47036/prevod-ot-bylgarski-na-angliyski-ezik

Детективска Агенция Фокс Частен Детектив
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/47035/detektivska-agenciya-foks-chasten-detektiv

Megaconsult - Варненски имоти
Имате нужда от Мегаконсулт.бг ? Можете да откриете сведения за Препоръчваме тази агенция . Къщи в област Варна
ще видите тук .
http://obiavidnes.com/obiava/47032/megaconsult---varnenski-imoti

youtube.com !
Желаете курсове по рисуване за деца ? Предоставяме ви да намерите информация за рисуване за изпити в youtube.com .
как да рисуваме за уасг ще откриете тук .
http://obiavidnes.com/obiava/47031/youtubecom--

hai.bg - хранителни добавки.
Трябва ви хранителни добавки за мускули ? Предоставяме ви да намерите сведения за онлайн магазин за добавки .
Погледнете нашия интернет сайт за хранителни добавки hai bg .
http://obiavidnes.com/obiava/47024/haibg---hranitelni-dobavki

Таблети цени
Маркови таблети за офиса на цена от 250 лева. Чудите се дали да изберете таблети на самсунг или на айпъл. Които и да
изберете те ще ви вършат работа.
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http://obiavidnes.com/obiava/47023/tableti-ceni

Thinxstore- Cube Puzzle Farm
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.
Представяме ви „Дървени кубчета”. Тези многоцветни изцяло дървени кубчета са с 6 на брой различни картинки на тема
„Ферма”, а именно – трактор, крава, плашило, кокошки, конче и овца. Подходяща възраст: 3+
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/47021/thinxstore--cube-puzzle-farm

Детективи „ЕнДжей“ Топ Цени! 24 часа в денонощието!
Детективска агенция „ЕнДжей” Висококачествени детективски услуги-намиране на факти,събиране на доказателства,
издирване на хора, разкриване изневери, разследване, наблюдение, скрито видео наблюдение. Детективска агенция
„ЕнДжей” е единствената агенция,осъществяваща детективски частни разследвания, разчитайки на смесени екипи в
работата си. Разполагаме с интелигентни и с висока адаптивност екипи от мъже и жени, което ни дава голямо
предимство при всеки индивидуален случай. Комбинираните ни екипи, дават по-добри резултати както при
частните,така и при корпоративните случаи. Притежава всички технически и човешки ресурси за получаване на
информация Детективска агенция „ЕнДжей” се стреми да предлага ефективни и прецизни услуги, достъпни до широката
общественост, професионален подход, за да помогне за разкриване на истината. Може да се свържете с нас по-какъвто
и да е повод и да получите консултация без това да Ви ангажира по-някакъв начин. Вижте всички предлагани от нас
услуги в нашия сайт: http://detective-nj.com/
http://obiavidnes.com/obiava/47020/detektivi-endjey-top-ceni-24-chasa-v-denonoshtieto

Детективски услуги „СТЕНК СЕКЮРИТИ” Частен детектив
„Стенк Секюрити” е детективска агенция с опит, с офис в София, която работи в цяла България и страните от ЕС и
предлага висококачествени детективски услуги:
Наблюдение и разкриване на осъществени и очаквани факти, обстоятелства и деяния при изневери, възрастови кризи,
проблеми с деца или семейни конфликти
• Издирване на укриващи се, безследно изчезнали, без постоянен адрес или безвестно отсъстващи лица
• Събиране на сведения за гражданското състояние, поведението и постъпките на отделни лица
• Изясняване на биографични и други данни, характеризиращи отделни физически или юридически лица
• Събиране на данни за констатиране или доказване на факти, които са или могат да бъдат повод за конфликти между
отделни физически или юридически лица или могат да бъдат използвани за преустановяване на тези конфликти
• Събиране на информация по граждански и наказателни дела
• Установяване на лица или обстоятелства, свързани с промишлен шпионаж или с опазване на фирмената тайна
• Изучаване на пазара, събиране на информация за делови преговори, за некредитоспособни, неплатежоспособни и
ненадеждни партньори
• Установяване на факти и обстоятелства за нелоялна конкуренция, доказване на нарушения при реализацията на права
върху обекти на интелектуална собственост.
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Цените са по договаряне, в зависимост от обема на конкретната експертна поръчка.
Анонимността е гарантирана !!!
За повече информация посетете нашия сайт:
http://stenk-security.com/
http://obiavidnes.com/obiava/47019/detektivski-uslugi-stenk-sekyuriti-chasten-detektiv

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/47018/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-zgra

Детективски услуги "РЕФЛЕКС"
Детективска агенция “Рефлекс” - Разследване на изневери, фирмени разследвания, наблюдение, разследване на промишлен
шпионаж, издирване на изчезнали лица.
Детективска агенция ”Рефлекс” е създадена за бързо, професионално и качествено решаване на вашите проблеми.Член на
"Детективска колегия", което е гаранция за лоялност и добре свършена работа! Разполага с екип от професионалисти
бивши служители на МВР, подготвени и обучени да действат и работят с необходимия ресурс от техника и всички
разрешени от закона средства. Работи както в София и страната, така и в чужбина. Сътрудничи с детективски
агенции членове на европейската и световна асоциация на частните детективи. Гарантираме пълна дискретност от
страна на нашите детективи относно споделената информация.
Вижте всички предлагани от нас услуги в нашия сайт:
http://reflex-bg.net/
http://obiavidnes.com/obiava/47017/detektivski-uslugi-refleks

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/47016/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-zgra

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.
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За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/47015/detektivska-agenciya-avalon--chasten-detektiv--dostypni-ceni

спално бельо на добри цени !!!
Spalno belio ot hai.bg . Търсите информация за луксозно спално бельо ? Можете да намерите сведения за spalno belio ot
hai.bg на нашия специализиран сайт.
http://obiavidnes.com/obiava/47014/spalno-belyo-na-dobri-ceni-

Всякакви намаления на едно място
Имате нужда от Промоции на климатици ? Можете да съберете информация за Обувки на промоция . Погледнете
нашия уеб сайт за Промоции на мебели .
http://obiavidnes.com/obiava/47013/vsyakakvi-namaleniya-na-edno-myasto

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/47012/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

Механични бариери с ръчно управление
Бариерата е с алуминиево рамо с дължина до 5.5 м., светлоотразителни стикери, с катинар, който позволява заключване
в отворено или затворено положение.
Не е необходима насрещна поставка. Монтаж - с анкерни болтове върху бетонна основа.
Основен цвят на тялото - оранжев или по желание на клиента.
http://obiavidnes.com/obiava/47011/mehanichni-barieri-s-rychno-upravlenie

Гаражни махови врати тип летящо крило
* Леки, удобни, безшумни
* Лесно отваряне
* Ръчно управление или автоматично задвижване с дистанционно управление
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* Безопасно спиране при допир с препятствие
* Фотоклетки, дистанционно управление
* Всички цветове по гама RAL
* Автоматика за врати на Сабутом с 2 години гаранция
* Максимален размер на светлия отвор - широчина 3.00 м, височина 2.12 м. Срок за доставка - от 3 до 20 работни дни
* По-големи и нестандартни размери - по поръчка.
Попитайте ни и за нашите секционни врати с изолация -> http://sabutom.bg/bulgarian/produkti/49/
http://obiavidnes.com/obiava/47010/garajni-mahovi-vrati-tip-letyashto-krilo

Автоматични бариери с обикновено или светещо рамо
Автоматична бариера "Зебра" с дистанционно управление. Снабдена със светлини по цялата дължина на пръта,
блгодарение на което видимостта й през нощта е гарантирана. Тя разполага със система за безопасност от
фотоклетки, която позволява при спускане и навлизане на обект под нея, да спира, без да засяга обекта. Рамото на
бариера Зебра е снабдено с гумена лента по цялата си дължина, за да не нанася щети на тяло, попаднало под него.
В случай на спиране на електрозахранването, бариерата се отблокира за ръчно управлние с помощта на секретен ключ.
Бариерата Зебра е изработена от метален лист с дебелина 4 мм.
Милион маневри с минимално износване. Устойчива на влиянието на климатичните условия - високи и много ниски
температури. Електрониката не позволява замръзване и блокиране.
Подходяща за извънредно интензивна употреба. Множество функции.
Възможност за регулиране скоростта на движение.
Бариерата се предлага с батерии (по избор).
Управление с магнитни карти, контактни или безконтактни чипове, GSM комуникатор, бутон; работа със сигнална
лампа и др.
http://obiavidnes.com/obiava/47009/avtomatichni-barieri-s-obiknoveno-ili-sveteshto-ramo

Секционни врати с изолация
Секционната врата е изработена от термопанели с високо качество и висока устойчивост на слънце, вятър, влага, прах
и удар.
Много тиха и сигурна, нуждае се от минимална поддръжка. Технологията на изработка осигурява добра изолация и
подобрява условията на работа. Предлагаме избор от всички цветове по гама RAL, включително имитация дърво, както и
възможност за вграждане на прозорци и пешеходна врата.
Секционната врата може да се управлява автоматично или ръчно. Богатата гама на Сабутом от мотори ни позволява
задвижването на врати с различни размери.
Аксесоари по избор: фотоклетки, сигнална лампа и външно отблокиращо устройство.
Перфектни цени, бърза доставка и монтаж!
http://obiavidnes.com/obiava/47008/sekcionni-vrati-s-izolaciya

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
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5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/47007/detektivska-agenci-ayaks---izneveriizdirvaneprouchvanespravki

Мебели от ковано желязо, мебелен обков
Проектиране, изработка и монтаж на метални конструкции, навеси, сенници, мебели за дома и градината, шатри,
барбекю, лампи, рафтове, поставки, цветарници, декоративни изделия и др. от ковано желязо и кухи профили.
http://obiavidnes.com/obiava/47006/mebeli-ot-kovano-jelyazo-mebelen-obkov

Изработка на портална плъзгаща врата с автоматика на комплексна цена!
Изработка на портална плъзгаща врата с грундиране, боядисване и монтаж!
В цената влиза и комплект за задвижване на портала: мотор, зъбни рейки, дистанционно и монтаж!
http://obiavidnes.com/obiava/47005/izrabotka-na-portalna-plyzgashta-vrata-s-avtomatika-na-kompleksna-cena

Скоби за паркинг и паркомясто
Механична скоба за паркоместа, известна още като стопер, блокер, предпазител, ограничител, бариера и др. Създадена
да предпазва гаражи, паркоместа и други зони от неоторизирано паркиране и достъп. Заключване с катинар. Грундирана,
боядисана, със стикер за забрана на паркирането. Произведена в България.
http://obiavidnes.com/obiava/47004/skobi-za-parking-i-parkomyasto

Ролетни врати с ръчно или дистанционно управление
Сабутом България предлага ролетни врати със стоманени ламели без изолация или с алуминиеви ламели с изолация,
охранителни решетки, ветроупортни завеси. Водачите са изпълнени с гумени и четкови уплътнения. Избор от всички
цветове по гама RAL! Ръчно или дистанционно управление. 2 години гаранция! Монтаж в региони Варна и Бургас!
http://obiavidnes.com/obiava/47003/roletni-vrati-s-rychno-ili-distancionno-upravlenie

Антипаркинг колчета
Антипаркинг колчета, известни още като колонки, пилони, стопери или ограничители. Приложими в градски зони за
контрол на достъпа по тротоари, площади, паркинги и др.
Предлагат се в различни размери, с цилиндрична форма.
Изработка за анкерен монтаж или за бетониране.
Размери:
* Диаметър: Ф=48.3 мм; Ф=60.3 мм
* Височина: от 40 до 120 см
Цветове: жълт, черен, червен и бял - основни и комбинации със светлоотразителни ивици.
Цената е в зависимост от размера и включва грундиране и боядисване.
http://obiavidnes.com/obiava/47002/antiparking-kolcheta

Мотори за секционни, гаражни, ролетни, индустриални и портални врати
Сабутом България предлага автоматика за врати - мотори за индустриални врати, секционни врати, летящо крило,
гаражни врати, стъклени плъзгащи врати с фотоклетки и радар, портални врати, дворни врати, ролетки, ролетни щори
и др.
Моторите се предлагат с различна мощност според теглото на вратата, за да осигурим необходимата подемна сила и
безпроблемно движение. Дистанционно управление.
http://obiavidnes.com/obiava/47001/motori-za-sekcionni-garajni-roletni-industrialni-i-portalni-vrati
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Портални врати, решетки, парапети, огради и изделия от ковано желязо и кухи профили
* Портални еднокрили и двукрили, плъзгащи еднокрили и двукрили врати.
* Решетки, парапети, огради, шатри, мебели, метални конструкции и други изделия.
* Порталите се предлагат с и без автоматика.
* Изработка от ковано желязо или кухи профили.
* Изработка на всякакви изделия от стомана и желязо.
* Дизайн по наш избор или проект на клиента.
* Изпълнение на всички цветове и патина.
http://obiavidnes.com/obiava/47000/portalni-vrati-reshetki-parapeti-ogradi-i-izdeliya-ot-kovano-jelyazo-i-kuhi-prof

Конзолни висящи плъзгащи портали
Изработка и монтаж на висящи метални плъзгащи портални врати за домашни и индустриални цели.
Благодарение на технологията, висящият портал не докосва земята по протежение на целия светъл отвор, което
позволява на тежки МПС да преминават безпрепятствено и без опасения от повреждане релсовия път на вратата.
Друго предимство е това, че не се налага почистване на сняг и наслагвания, тъй като вратата се движи, без да докосва
земята.
Подходяща автоматика с дистанционно управление, управление с бутон и др.
Металните конструкции се произвеждат в България.
Испанска автоматика с множество функции и две години гаранция.
http://obiavidnes.com/obiava/46999/konzolni-visyashti-plyzgashti-portali

Автоматика за врати, секционни врати, бариери и паркинг системи
Автоматика за врати, секционни гаражни врати, летящи крила, автоматични портални врати, стъклени плъзгащи
врати с фотоклетки, бариери, боларди, паркинг системи, антипаркинг устройства, заключващи системи, изделия от
желязо, специализирана железария, аксесоари за врати, изделия от ковано желязо с и без автоматика.
http://obiavidnes.com/obiava/46998/avtomatika-za-vrati-sekcionni-vrati-barieri-i-parking-sistemi

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 .
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Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/46997/detektivska-agenciya-hameleon---08876057980878747345

ИЛИНОР на Бебемания 2012 - детски обувки, детски дрехи, детски чорапи, shop.ilinor.bg
АТСДБ организира специализираното изложение Бебемания в зала Универсиада в София. Откриването е на 26.10.2012 г.
от 10:00 часа и ще продължи, както е по традиция 3 дни, до неделя 28.10.2012 г., когато е закриването в 19:00 часа!
Като една от най-добрите фирми в бранша, детски и онлайн магазин ИЛИНОР участва на изложението със своите
висококачествени детски стоки и богат избор от детски обувки на водещи фирми от Полша: детски обувки Бефадо,
детски чорапи Ревон, детски чорапогащи Бранд, детски дрехи Дани! Детските обувки, пантофки, гуменки, сандали,
текстилни обувки не изпотяват крачето на любимите ви малчугани, като предлагаме и богат асортимент от обувки за
прохождане за най-малките, които са олекотени, здрави и качествени с анатомично ходило и подсилена твърда пета.
А детските дрехи, детските чорапи и чорапогащи са изключително меки и не променят своята форма след многократно
изпиране, защото са полски продукти с изключително високо качество.
Изобилие на детски качествени стоки в детски online магазин ИЛИНОР детски обувки, детски дрехи, детски чорапи,
shop.ilinor.bg
ИЛИНОР ще Ви очаква на щанда си в зала Универсиада в София
http://obiavidnes.com/obiava/46996/ilinor-na-bebemaniya-2012---detski-obuvki-detski-drehi-detski-chorapi-shopilin

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/46995/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.
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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/46994/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/46993/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/46992/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:
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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/46991/zarejdane-na-toner-kaseti

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио и видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/46990/detektivska---agenciya--inkognito-chasten--detektiv

Детективска
агенция
Фокс-детективски
проблеми,издирвани личности 0888400413

услуги-изневери,фирмени

тайни,

Детективски Услуги |Детективска Агенция Фокс|
Частен Детектив-Иван Иванов
е един от основателите на Детективска Колегия-България!
Екип от професионалисти- бивши служители на МВР!!!
-корпоративни разследвания,справки,консултации по сигурността,
-издирва лица,разкрива изневери и др.детективски услуги
E-mail:fox@detectiv-bg.com
тел:0888400413 , 0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
Детективска Агенция Фокс
Частен Детектив-Иван Иванов
http://obiavidnes.com/obiava/46989/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-izneverifirmeni-tayni-biznes-probl
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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/46988/detektivska-agenci-ayaks---izneveriizdirvaneprouchvanespravki

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/46987/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Електрически одеала и възглавници
Електрически одеала и възглавници
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
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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/46986/elektricheski-odeala-i-vyzglavnici

Заваряване с маски
Видове Заваряване с екрани. Вижте продуктовата наличност на Заваряване с екрани в нашия онлайн каталог.
http://obiavidnes.com/obiava/46984/zavaryavane-s-maski

Логопед София !!!
Разгледайте нашия специализиран сайт за Професионална помощ за деца . Желаете информация за Логопед София ?
Имате възможността да съберете сведения за Logopedsofia.com на нашата интернет страница.
http://obiavidnes.com/obiava/46982/logoped-sofiya-

Курсове за кандидат-студенти
ИНТЕРЛОГОС

и

МАТУРА

по

математика

в

Образователен

център

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по математика в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидат-студенти по математика:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
обучение за решаване на задачи и решаване на тест;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/46980/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-matematika-v-obrazovatelen-centyr-inter

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по история в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по история в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по ИСТОРИЯ:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
обучение за развиване на тема и решаване на тест;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/46979/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-istoriya-v-obrazovatelen-centyr-interlog

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по български език и литература в ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по български език и литература в ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
обучение за развиване на тема и решаване на тест;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
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традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/46978/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-bylgarski-ezik-i-literatura-v-interlogo

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по биология и химия в Образователен център
ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по биология и химия в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по БИОЛОГИЯ и ХИМИЯ:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
обучение за развиване на тема и решаване на тест;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/46977/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-biologiya-i-himiya-v-obrazovatelen-centyr

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по ГЕОГРАФИЯ в Образователен център
ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по ГЕОГРАФИЯ в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по ГЕОГРАФИЯ:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
обучение за развиване на тема и решаване на тест;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/46976/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-geografiya-v-obrazovatelen-centyr-interl

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по английски, немски и френски език в
Образователен център ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по английски, немски и френски език в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ и ФРЕНСКИ ЕЗИК:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
обучение за развиване на есе и решаване на тест;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/46975/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-angliyski-nemski-i-frenski-ezik-v-obra

Elusion.bg !
Магазинът на Elusion може да намерите тук . Трябва ви информация за Елюжън БГ ? Предлагаме ви да съберете
информация за Електронна цигара - пълен комплект от Elusion на нашата интернет страница.
http://obiavidnes.com/obiava/46974/elusionbg-

ДВУСТАЕН 59КВ.М. ВЛАДИСЛАВОВО-20990 евро,СПЕШНО,ДОГОВАРЯНЕ
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Функционален панелен апартамент в кв. Владиславово , бл. 405.Състои се от голям южен хол/спалня с голяма тераса ,
просторна "Г"-образна кухня с широка остъклена тераса , баня и тоалет.3 етаж , вътрешен , без крайни стени , което
го прави изключително топъл.Свободен.Нуждае се от ремонт.Голямата квадратура дава възможност за вътрешно
преустройство при желание.Районът е тих и спокоен.
20990 евро! Обявата е частна! Без комисионни!
Договаряне!
http://obiavidnes.com/obiava/46973/dvustaen-59kvm-vladislavovo-20990-evrospeshnodogovaryane

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/46972/ipotechni-krediti-do-200000-za-sofiya-i-pernik

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/46971/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/46970/byrzi--krediti--do--1000-lv
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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/45997/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/46969/byrzi--krediti--do--1000-lv

ЦАРСКИ БИЛКИ
ЦАРСКИ БИЛКИ - по оригинални рецепри на магистър фармацевт Никола Мангалджиев.
"Нека храната бъде твоето лекарство, а лекарството-храна"
ЦАРСКИ БИЛКИ
Царски билки за Идеална фигура
Златна формула
Царски билки за Детето
Царски билки за Мъжа
Царски билки за Жената
Царски билки за Идеална фигура
Царски билки за Дихателната система
Царски билки за Храносмилателната система
Царски билки за Имунната система
Царски билки за Съня
Царски билки за Имунната система
Царски билки за Идеална фигура
ЦАРСКИ БИЛКИ" - ЗА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНАТА СИСТЕМА
ЦАРСКИ БИЛКИ" - БИЛКОГЛЮКОНОРМ
ЦАРСКИ БИЛКИ" - ЗА ИСТИНСКО УДОВОЛСТВИЕ
ЦАРСКИ БИЛКИ" - ЗА ИДЕАЛНА ФИГУРА
ЦАРСКИ БИЛКИ" - ЗА КРЪВОНОСНАТА СИСТЕМА
http://obiavidnes.com/obiava/46967/carski-bilki

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!
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1 почиства и дезинфекцира само със силата на парат
2 по-лек, по-компактен, по-удобен
3 превръща се в мини пароструйка
4 с приставки за парно гладене и почистване на стъкла и прозорци
5 почиства различни подови настилки и килими
6 за безупречна хигиена в дома ви, без използване на препарати и химикали
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/46966/parochistachka-stiym-mop-x5

Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Електрическа Подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
http://obiavidnes.com/obiava/46965/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

Детективски Услуги Фокс Частен Детектив
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/46960/detektivski-uslugi-foks-chasten-detektiv

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/46959/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
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-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/46958/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

india printing machines
Pakistan printing machinery . Желаете информация за printing machines ? Предлагаме ви да откриете сведения за print easily
на нашия сайт.
http://obiavidnes.com/obiava/46956/india-printing-machines

ГСМ аксесоари от www.hai.bg
Имате нужда от аксесоари за телефон ? Предоставяме ви да съберете сведения за GSM accessories . Заповядайте на
нашия тематичен сайт за online aksesoari za GSM .
http://obiavidnes.com/obiava/46954/gsm-aksesoari-ot-wwwhaibg

ЛИПОВОН Lipovon
ЛИПОВОН е хранителна добавка с иновативна формула, която ще ви помогне за загубите околко 10% от теглото си.
Пие се по една капсула на ден и благодарение на съставките си подтиска апетита и дава видими резултати след по-малко
от седмица. ЛИПОВОН е съставен от
LIPOVON COMPLEX FORMULA® 400mg
Hoodia Gordonii Extract (20:1) - 350mg
Garcinia Cambogia Extract - 50mg
ХУДИЯ (Hoodia gordonii, Apocynaceae) e подобно на кактус растение, което расте в африканската пустиня Калахари.
Някои от основните ползи на екстракта от ХУДИЯ са:

подтиска апетита
намалява производството на стомашна киселина
повишаване на енергията
изгаряне на мазнини
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GARCINA CAMBOGIA блокира ключови ензими от естествения метаболитен път на превръщане на излишните
въглехидрати в подкожна тлъстина и мазнини, които се отлагат в черния дроб. В резултат на това наличните мастни
депа постепенно изгарят и телесното тегло намалява. Също така и намалява апетита чрез отключване чувство на
ситост и подтиска желанието за храна. Друго важно качество на екстракта Garcinia cambogia e че възпрепятства
превръщането на поетите калории в мазнини, същевременно намалява признаците на умора,дава сила и енергия.
ЦЕНА: 50 лв.
опаковката съдържа 30 капсули
http://kakdaotslabna.run-bg.com/
http://obiavidnes.com/obiava/46953/lipovon-lipovon

Доктор Биомастер
Продуктите на фирма „Доктор Биомастер” са хранителни добавки, произведени от изцяло натурални суровини. Ние ви
предлагаме препарати от лекарствени гъби, висококачествени продукти на база на най-богатото на активни вещества
алое- Алое Арборесценс, както и известната от 100 години билковата смес ЕСИАК, която се използва в подкрепа на
имунната система на онкологично-болни. Фирмата доставя апарати и продукти за 21- дневната терапия за борба с рака
на д-р Хулда Кларк. Повече указания за приемане на продуктите, може да получите в нашите консултативни кабинети.
http://obiavidnes.com/obiava/46950/doktor-biomaster

БЕТА БУС ООД
БЕТА БУС ООД – гр. Габрово, е лицензирана фирма за обществен транспорт и съществува от 1996 г. Собствениците
редовно обновяват автомобилния парк и контролират съответстието му с всички европейски стандарти. Рейсовете
реализират ученически превоз и на служители в общините Габрово и Дряново, както и различни туристически пътувания.
Предстои обособяване на удобен билетен център. Координати: Габрово, ул. Васил Друмев 22, вх. А, ет. 2, ап. 4, 066 809
763; 089 785 2716.
http://obiavidnes.com/obiava/46949/beta-bus-ood

"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/46948/balkansko-eho-eood

ОУ “Св.Св.Кирил и Методий”
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “Св.Св.Кирил и Методий” – Ихтиман, е с дългогодишна история и в момента е общинска
собственост. В него се обучават ученици основен курс – от 1 до 8 клас. Сградата е с добра материална база като се
ползва компютърен кабинет за СИП по “Начална компютърна грамотност”. Има и СИП по “Български фолклор и
ромски танци”, който помага на децата да се изявяват в повечето училищни и градски културни събития. Учителският
състав е утвърден и е с директор Звезделина Разсолкова. За връзка с учреждението: гр. Ихтиман, ул. Цар Освободител
178, 0724/ 84986, 0724/ 82073.
http://obiavidnes.com/obiava/46947/ou-svsvkiril-i-metodiy

Уроци по пеене - MusicRoom
Уроци по пеене при Димитър Атанасов, финалист на “Мюзик айдъл 2009” и “Българската песен в Евровизия 2007”.
Уроците включват изучаване на вокалнa постановкa, правилно дишане, артикулация и динамика, солови и бек вокали,
фонетични техники, солфеж и елементарна теория на музиката, упражнения за разширяване на диапазона ; микрофонна
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техника, сценично поведение и др.
Разучават се парчета, в зависимост от предпочитанията на ученика.
http://obiavidnes.com/obiava/46946/uroci-po-peene---musicroom

Покриви и навеси от сандвич панели
Панелът се състои от два листа двустранно поцинкована ламарина и сърцевина от стиропор.От двете страни на панела
е нанесено цветно полиестерно покритие.
Сандвич панелите могат да се монтират върху метална, дървена или бетонова конструкция.
Освен панелите можем да ви доставим подходящите винтове, обшивки и улуци за покрива.
Цената за 4-ребрен покривен панел е 40 mm 23-25 лева за 1 m
http://obiavidnes.com/obiava/46945/pokrivi-i-navesi-ot-sandvich-paneli

Сандвич панели
За изграждане на метални халета, складове, магазини, промишлени, селскостопански и други постройки. Панелите се
доставят в шест стандартни цвята, нарязани и готови за монтаж.
Ниски цени:
40 mm стенен панел: 22-24 лева за 1 m
http://obiavidnes.com/obiava/46944/sandvich-paneli

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
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/46943/ispanski-ezik--podgotovka-za-matura

Подготовка за матура по френски език
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/46942/podgotovka-za-matura-po-frenski-ezik

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.
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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/46941/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/46940/podgotovka-za-matura

Подготовка за матура и кандидатстудентски изпити в Софийския университет и УНСС
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/46939/podgotovka-za-matura-i-kandidatstudentski-izpiti-v-sofiyskiya-universitet-i-unss

САМОСТОЯТЕЛНА СТАЯ ЛУКС
Давам под наем самостоятелни единични, двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична
стая на месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая 50 лв,
почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет, чaршафи,
почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com
http://obiavidnes.com/obiava/46938/samostoyatelna--staya-luks

ЗАПОМНЕТЕ ако няма къде да я заведете.
Давам под наем самостоятелни единични, двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична
стая на месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая 50 лв,
почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет, чaршафи,
почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com
http://obiavidnes.com/obiava/46937/zapomnete-ako-nyama-kyde-da--ya-zavedete
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ЛУКСОЗЕН ХОТЕЛ
Давам под наем самостоятелни единични, двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична
стая на месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая 50 лв,
почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет, чaршафи,
почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com
http://obiavidnes.com/obiava/46936/luksozen-hotel

НОЩУВКИ в луксозен хостел в Княжево
Давам под наем самостоятелни единични, двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична
стая на месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая 50 лв,
почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет, чaршафи,
почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com
http://obiavidnes.com/obiava/46935/noshtuvki-v-luksozen-hostel-v-knyajevo

ЛУКС СТАИ ПОД НАЕМ НА ИЗГОДНИ ЦЕНИ
Давам под наем самостоятелни единични, двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична
стая на месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая 50 лв,
почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет, чaршафи,
почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com
http://obiavidnes.com/obiava/46934/luks-stai-pod-naem-na-izgodni-ceni

ЕВТИНИ ХОТЕЛСКИ СТАИ ПОД НАЕМ
Давам под наем самостоятелни единични, двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична
стая на месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая 50 лв,
почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет, чaршафи,
почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com
http://obiavidnes.com/obiava/46933/evtini-hotelski-stai-pod-naem

НОЩУВКИ ИЗГОДНО В ЛУКСОЗЕН ХОТЕЛ
Давам под наем самостоятелни единични, двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична
стая на месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая 50 лв,
почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет, чaршафи,
почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com
http://obiavidnes.com/obiava/46932/noshtuvki-izgodno-v-luksozen-hotel

за доставка на Минерална вода
Търсим контакт със сериозни партньори за дистрибуция на новата / червен етикет/ натурална минерална вода
”Княжево” и плодово идентични сокове - студен чай "TAITI”. Водата е с перфектен външен вид и вкус .Много добре
позната и приета в района София и Югозападна България. Фабриката е чисто нова има въведена система за контрол
НААСР и отговаря на всички европейски изисквания. Ако някоя фирма иска да е различна на пазара и да разшири
портфолиото си с мин.вода или просто има интерес да дистрибутира нашите напитки моля обадете се на
тел.0888/592-661 Д.Донов.
Даваме си сметка колко е трудно начинанието и затова сме склонни на много големи отстъпки.
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И понеже сме отдавна на пазара - стока на отложено плащане в началото не се дава.
За повече информация - www.sofdrinks.com
http://obiavidnes.com/obiava/46931/za-dostavka-na-mineralna-voda

за доставка на Минерална вода тел. 08-7777-6666
Търсим контакт със сериозни партньори за дистрибуция на новата / червен етикет/ натурална минерална вода
”Княжево” и плодово идентични сокове - студен чай "TAITI”. Водата е с перфектен външен вид и вкус .Много добре
позната и приета в района София и Югозападна България. Фабриката е чисто нова има въведена система за контрол
НААСР и отговаря на всички европейски изисквания. Ако някоя фирма иска да е различна на пазара и да разшири
портфолиото си с мин.вода или просто има интерес да дистрибутира нашите напитки моля обадете се на
тел.0888/592-661 Д.Донов.
Даваме си сметка колко е трудно начинанието и затова сме склонни на много големи отстъпки.
И понеже сме отдавна на пазара - стока на отложено плащане в началото не се дава.
За повече информация - www.sofdrinks.com
http://obiavidnes.com/obiava/46930/za-dostavka-na-mineralna-voda-tel-08-7777-6666

Предлагам да работим заедно
Търсим контакт със сериозни партньори за дистрибуция на новата / червен етикет/ натурална минерална вода
”Княжево” и плодово идентични сокове - студен чай "TAITI”. Водата е с перфектен външен вид и вкус .Много добре
позната и приета в района София и Югозападна България. Фабриката е чисто нова има въведена система за контрол
НААСР и отговаря на всички европейски изисквания. Ако някоя фирма иска да е различна на пазара и да разшири
портфолиото си с мин.вода или просто има интерес да дистрибутира нашите напитки моля обадете се на
тел.0888/592-661 Д.Донов.
Даваме си сметка колко е трудно начинанието и затова сме склонни на много големи отстъпки.
И понеже сме отдавна на пазара - стока на отложено плащане в началото не се дава.
За повече информация - www.sofdrinks.com
http://obiavidnes.com/obiava/46929/predlagam-da-rabotim-zaedno

Продавам написана система за самоконтрол.
Продавам написана система за самоконтрол. Добри търговски и добри хигиенни практики.
Системата за самоконтрол включва изисквания към сгради, помещения и технологично оборудване; приемане на храни и
опаковъчни материали; съхранение на храните; подържане на хигиенното състояние на обекта; лична хигиена на
персонала; обучение на персонала; контрол върху вредителите; документация; анализ на опасностите. Съобразена е и е
изготвена според всички изисквания на ХЕИ.
http://obiavidnes.com/obiava/46928/prodavam-napisana-sistema-za-samokontrol

Продавам написана система за самоконтрол.
Продавам написана система за самоконтрол. Добри търговски и добри хигиенни практики.
Системата за самоконтрол включва изисквания към сгради, помещения и технологично оборудване; приемане на храни и
опаковъчни материали; съхранение на храните; подържане на хигиенното състояние на обекта; лична хигиена на
персонала; обучение на персонала; контрол върху вредителите; документация; анализ на опасностите. Съобразена е и е
изготвена според всички изисквания на ХЕИ.
http://obiavidnes.com/obiava/46927/prodavam-napisana-sistema-za-samokontrol

Българският Форум за Моделизъм
Едно място където всеки любител на моделизма би могъл да намери множество приятели, съмишленици, съвети което
как и от къде, да дискутира налегнатилите го проблеми и още много !
http://obiavidnes.com/obiava/46925/bylgarskiyat-forum-za-modelizym

Маркова козметика и парфюми
Parfumi-kozmetika.com е специализиран онлайн магазин за маркови парфюми и маркова козметика. Предлагаме Ви
парфюми за мъже, жени и деца, както и комплекти, део стикове, дезодоранти, душ-гелове, лосиони за тяло и много
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други.
http://obiavidnes.com/obiava/46923/markova-kozmetika-i-parfyumi

Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на кухненското ренде.
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване.
Безопасен за деца
Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци с различни по големина форми.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.Цена 59лв
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/46922/kuhnensko-rende---pomoshtnik-na-vsyaka-domakinya

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
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ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
І вноска: 310 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
занимания по избрания предмет (септември - май)
помагала и материали по избрания предмет
тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
проверка на домашни работи
РОДИНА - България
За контакт с нас:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 19:00 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
E-mail: kursovete@gmail.com
Уеб сайт: http://www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/46921/kursove-za-kandidat-studenti-po-angliyski-ezik

Курсове за кандидат-студенти по Химия
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ и МАТУРА
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети. Подготовката гарантира
успешно полагане на изпитите за Матура, УНСС, СУ, МУ, ТУ и др. вузове в страната.
Сега вече имате възможност да се запишете на качествен курс по:
Български език и Литература
Математика
География
История
Биология
Химия
Английски език
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват в края на септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността
на курсовете, без значение от стартирането им, е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди
кандидатстудентските изпити и МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
І вноска: 285 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
І вноска: 310 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
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занимания по избрания предмет (септември - май)
помагала и материали по избрания предмет
тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
проверка на домашни работи
РОДИНА - България
За контакт с нас:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 19:00 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
E-mail: kursovete@gmail.com
Уеб сайт: http://www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/46920/kursove-za-kandidat-studenti-po-himiya

Курсове за кандидат-студенти по Биология
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ и МАТУРА
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети. Подготовката гарантира
успешно полагане на изпитите за Матура, УНСС, СУ, МУ, ТУ и др. вузове в страната.
Сега вече имате възможност да се запишете на качествен курс по:
Български език и Литература
Математика
География
История
Биология
Химия
Английски език
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват в края на септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността
на курсовете, без значение от стартирането им, е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди
кандидатстудентските изпити и МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
І вноска: 285 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
І вноска: 310 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
занимания по избрания предмет (септември - май)
помагала и материали по избрания предмет
тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
проверка на домашни работи
РОДИНА - България
За контакт с нас:
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гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 19:00 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
E-mail: kursovete@gmail.com
Уеб сайт: http://www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/46919/kursove-za-kandidat-studenti-po-biologiya

Енергопестяващо 15Kw
Енергопестяващо 15Kw
СПЕСТЕТЕ ДО 30% ОТ СМЕТКИТЕ СИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО -– едно интелигентно И НАПЪЛНО ЛЕГАЛНО решение за
икономия на електрическа енергия-по германска технология !
Устройството е ефективно и достатъчно за голям апартамент, малък хотел, ресторант и др.
със сумарна мощност на електросъоръженията до 15 kW.
Как се използва? Не е необходима някаква конкретна работа по инсталиране, просто се включва в контакт.
Препоръчително е устройството да се включи в силов контакт разположен възможно най-близо до таблото с
предпазителите, да не се използва разклонител или удължител. Законно ли е? Да. Уредът се продава легално в Европа,
САЩ
Произход : Китай . Цена 29лв
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/46918/energopestyavashto--15kw

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
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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/46917/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)
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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/46916/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
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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/46915/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/46914/kursove-za-kandidat-studenti-po-bylgarski-ezik-i-literatura

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ и МАТУРА
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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/46913/kursove-za-kandidat-studenti

Лас Вегас - World Series of Poker
Най-вълнуващият покер турнир World Series of Poker тази година се проведе в комплекс Rio All-Suite Hotel and Casino в Лас
Вегас. Голямата награда е над милион щатски долара.
http://obiavidnes.com/obiava/46911/las-vegas---world-series-of-poker

БЪРЗИ КРЕДИТИ до 1000 лв.
Лесни и бързи кредити
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 15 минути.
Вноските са месечни.
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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/45652/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/45232/byrzi--krediti--do--1000-lv

БЪРЗИ КРЕДИТИ до 1000 лв.
Лесни и бързи кредити
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 15 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/46910/byrzi--krediti--do--1000-lv

Гарсониера, 48м2, ремонтирана, Тракия - в района на Лаута, 23 000 Евро
Ремонтирана гарсониера в Тракия - района на Лаута на ет. 2-ри 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. Разполагаме с ключ за огледи. Цена: 23 000 Евро. За контакти: 0878 867 009, 032 96 00 65 Ваня.
http://obiavidnes.com/obiava/46907/garsoniera-48m2-remontirana-trakiya---v-rayona-na-lauta-23-000-evro

Популярният покер турнир HPT излъчи своя безспорен победител
Един от най-популярните играчи в покера Грег Реймър за пореден път се доказа на световно ниво. Той спечели голямата
награда от турнира HPT (Heartland Poker Tour) в Ню Мексико – Албъкърки.
http://obiavidnes.com/obiava/46905/populyarniyat-poker-turnir-hpt-izlychi-svoya-bezsporen-pobeditel

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по английски, немски и френски език в
Образователен център ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по английски, немски и френски език в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ и ФРЕНСКИ ЕЗИК:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
обучение за развиване на есе и решаване на тест;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
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традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/46904/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-angliyski-nemski-i-frenski-ezik-v-obra

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по ГЕОГРАФИЯ
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/46903/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura---po-geografiya

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/46902/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-biologiya-i-himiya-v-obrazovatelen-centyr

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по български език и литература в ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по български език и литература в ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
обучение за развиване на тема и решаване на тест;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/46901/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.
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ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/46900/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/46899/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-matematika-v-obrazovatelen-centyr-inter

Сервиз за принтери
АРБИКАС - Презареждане и рециклиране на тонер касети за принтери, копири и
многофункционални устройства. Зареждане и разпушване на мастилоструйни глави.
Професионален сервиз за офис техника с над 16 годишен опит. Директен вносител на
оригинални и неоригинални резервни части. Кратки срокове, надеждност и гарантирано
качество. Обсужване по адреси.
Оставете грижите за вашата офис техника и консумативи на нас.
http://obiavidnes.com/obiava/46896/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/46895/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
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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/46894/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/46893/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 –
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тонер касети, мастилници, ленти, модули, шпули, тонери, девелопери; www.arbikas.com
http://obiavidnes.com/obiava/46892/zarejdane-na-toner-kaseti

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/46891/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv

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
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/46890/detektivska-agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

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
http://obiavidnes.com/obiava/46889/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-yambol
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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/46888/detektivska-agenci-ayaks---izneveriizdirvaneprouchvanespravki

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/46887/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

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/46886/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-zgra

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!
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Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/46884/detektivska-agenciya-fox--bylgariya

Онлайн турнир по покер ще взриви Уембли
Онлайн покер турнир предстои да се проведе през 2013, май месец. В събитието, което ще се проведе в Лондон, ще
участват над 30 000 покер играчи.
http://obiavidnes.com/obiava/46874/onlayn-turnir-po-poker-shte-vzrivi-uembli

Вакуумно тръбни системи Трифар
Трифар ООД специализира в дистрибуция, проектиране и инсталация на отоплителни, слънчеви и ВиК инсталации.
Трифар е професионалист в монтажа на слънчеви отоплителни системи и предлага богат асортимент от компоненти
за ВиК и отопление (плоски панели, слънчеви панели, вакуумно тръбни системи, термопомпи, подово отопление).
http://obiavidnes.com/obiava/46865/vakuumno-trybni-sistemi-trifar

Детективи Инкогнито - Търсете отговорите на професионално ниво ! - Бургас , Пазарджик ,
Стара Загора , Пловдив
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
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E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/46857/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza

Частен детектив-Детективска агенция Фокс-София
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/46856/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-sofiya

Детективска Агенция - Фокс- Частни Детективи -0888400413, 0897024504
Частен детектив-Детективска агенция Фокс.
Предлага детективски услуги от частни детективи-висококвалифицирани!
Извършва цялостни разследвания-изневери,
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвременната
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с частните детективи, които са
бивши служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/46855/detektivska-agenciya---foks--chastni-detektivi--0888400413-0897024504
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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
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/46854/detektivska-agenciya-burgas--foks--chastni-detektivi--0888400413-0897024504

Индивидуални уроци за подготвителните класове
Учебен център Орбис предлага индивидуална езикова подготовка по италиански, френски, испански, немски и английски
език за ученици от 8 клас в подготвителните паралелки.
Обучението цели трайното усвояване и разширяване на познанията на ученика, като се работи по допълнителни
материали с текстове за четене и слушане с разбиране, с граматични и лексикални упражнения. Цената е 10 лева на
учебен час (40 минути).
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/46853/individualni-uroci-za-podgotvitelnite-klasove

Уроци по английски език за изпита след 8 клас
Учебен център Орбис организира групова и индивидуална подготовка по английски език за изпита след осми клас.
Груповото обучение се провежда всяка събота с продължителност 6 учебни часа, цена 25 лв. за посещение на седмица.
Индивидуалното обучение е 10 лв. на учебен час в удобно за курсиста и преподавателя време.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http:// www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/46852/uroci-po-angliyski-ezik-za-izpita-sled-8-klas
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Обучение по испански език за изпита след 8 клас
Учебен център Орбис организира групова и индивидуална подготовка по испански език за изпита след осми клас.
Груповото обучение се провежда всяка събота с продължителност 6 учебни часа, цена 25 лв. за посещение на седмица.
Индивидуалното обучение е 10 лв. на учебен час в удобно за курсиста и преподавателя време.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http:// www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/46851/obuchenie-po-ispanski-ezik-za-izpita-sled-8-klas

Уроци по ФРЕНСКИ ЕЗИК за изпита след 8 клас
Учебен център Орбис организира групова и индивидуална подготовка по френски език за изпита след осми клас.
Груповото обучение се провежда всяка събота с продължителност 6 учебни часа, цена 25 лв. за посещение на седмица.
Индивидуалното обучение е 10 лв. на учебен час в удобно за курсиста и преподавателя време.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http:// www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/46850/uroci-po-frenski-ezik-za-izpita-sled-8-klas

Уроци по ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК за изпита след 8 клас
Учебен център Орбис организира групова и индивидуална подготовка по италиански език за изпита след осми клас.
Груповото обучение се провежда всяка събота с продължителност 6 учебни часа, цена 25 лв. за посещение на седмица.
Индивидуалното обучение е 10 лв. на учебен час в удобно за курсиста и преподавателя време.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http:// www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/46849/uroci-po-italianski-ezik-za-izpita-sled-8-klas

ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ за изпита след 8 клас
Учебен център Орбис организира групова и индивидуална подготовка по италиански, френски, испански и английски език
за изпита след осми клас. Груповото обучение се провежда всяка събота с продължителност 6 учебни часа, цена 25 лв. за
посещение на седмица. Индивидуалното обучение е 10 лв. на учебен час в удобно за курсиста и преподавателя време.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http:// www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/46847/ezikovo-obuchenie-za-izpita-sled-8-klas
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Нагреватели за терариуми и вивариуми екофлор
Още информация за нагревателите може да намерите на адрес www.ecofloor-bg.com.
http://obiavidnes.com/obiava/46845/nagrevateli-za-terariumi-i-vivariumi-ekoflor

Отоплително фолио за огледала
Отоплителното фолио Ecofilm MHF предлага перфектна и безопасна защита от замъгляване на огледалото. То работи с
ниски температури защитавайки прегряването или повредата на огледалото. Благодарение на самозалепващата се
повърхност от едната страна на фолиото, монтажа е бърз и лесен и с лекота се залепва за задната част на огледалото.
Поради малката си мощност консумираната енергия е незначителен факт в сравнение с вашият комфорт. Още
информация относно нагревателите може да получите тук www.ecofloor-bg.com.
http://obiavidnes.com/obiava/46844/otoplitelno-folio-za-ogledala

Подово отоплително фолио
Фолиото Ecofilm е идеалното решение за отоплителна система, която искаме да комбинираме с дървена или ламинирана
подова настилка. То се монтира под подовата настилка, в стените или тавана под гипсокартон, напълно безшумно и
невидимо, предоставящо място в стаите за свободен дизайн. Едно от главните предимства на фолиото Ecofilm е, че
благодарение на специалната си конструкция след каквито и да било механични повреди(дупки от пирони, бормашина и
др.), то в никакъв случай няма да спре да работи. Отоплителното
фолио се доставя с 10-годишна гаранция, но неговия живот е доста по дълъг (30-50 години). Продуктът е тестван според
всички европейски норми. Още информация за нагревателите може да получите на адрес www.ecofloor-bg.com.
http://obiavidnes.com/obiava/46843/podovo-otoplitelno-folio

Оборудване за инфрачервени сауни
Фирма Екофлор България се занимава с доставката и монтажът на отоплителни системи - електрическо подово
отопление, системи против лед и сняг и с предоставянето на материалите за направата на инфрачервени сауни. Вече
всеки може да си позволи удобството и лукса да си има инфрачервена сауна вкъщи, дори и да живеете в малък
апартамент, защото сауните могат да се монтират на площ от 1м2. Те са изключително лесни за монтиране и
употреба и са много по-ефективни от парните сауни. Всичко, което ще ви е необходимо е IRC панели за инфрачервена
сауна , терморегулатор и малко дървен материал, като всичките метериали няма да ви струват повече от един нов
телевизор. Още информация за действието и предимствата на сауните може да получите тук www.ecofloor-bg.com.
http://obiavidnes.com/obiava/46842/oborudvane-za-infracherveni-sauni

Монтажни комплекти за комфотен и топъл под в банята/ кухнята и т.н.
Комплектите за комфортно отопление ECOFLOOR съдържат всичко което е необходимо за инсталирането на
комфортна отоплителна система на пода, съобразена с привлекателни цени и много ниски мощности.
Поради малката си мощност консумираната енергия е незначителен факт в сравнение с вашият комфорт.
Още информация за комплектите може да получите на адрес www.ecofloor-bg.com.
http://obiavidnes.com/obiava/46841/montajni-komplekti-za-komfoten-i-topyl-pod-v-banyata-kuhnyata-i-tn

Кабели и мрежи за подово отопление
Системата за електрическо подово отопление ECOFLOOR осигурява идеално разпределение на топлината в стаите и
благодарение на намалената въздушна циркулация намалява значително нивата на прах. Отоплителната система
предлага висок комфорт, икономична и надеждна работа, дълъг живот. Тя позволява максимално оползотворяване на
наличните площи по пода и стените от липсващите стандартни отоплителни уреди. Основното предимство на
електрическото подово отопление е лесен и индивидуален контрол на температурата в отделните помещения. Още
информация за нагревателите може да получите на адрес www.ecofloor-bg.com.
http://obiavidnes.com/obiava/46840/kabeli-i-mreji-za-podovo-otoplenie

Системи против лед и сняг
Ние ви предлагаме напълно автоматизирани системи, които се грижат за вашият комфорт. Микропроцесорното
управление гарантира че вашата система няма да работи, когато не е необходимо, като по този начин пестите
електроенергия.
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Още информация относно системите против лед и сняг може да получите тук www.ecofloor-bg.com.
http://obiavidnes.com/obiava/46839/sistemi-protiv-led-i-snyag

Практически казуси!!!
Настолник на счетоводителя 2012 - Банкови сметки и кодове за вид плащане. Срокове за внасяне на осигурителни вноски
и за подаване на осигурителни декларации
http://obiavidnes.com/obiava/46837/prakticheski-kazusi

Давам под наем партерно помещение, подходящо за офис или живеене
Давам под наем партерно помещение в района на Младежкия дом, с площ 50 кв.м, състоящо се от три стаи и санитарен
възел. Помещението е подходящо както за офис, така и за живеене.
За повече информация 0898635651
remax.bg/vip
http://obiavidnes.com/obiava/46833/davam-pod-naem-parterno-pomeshtenie-podhodyashto-za-ofis-ili-jiveene

Кофражен шперплат от най-големия Вносител – Планет Строй 2008 ООД
Най-големия Вносител в България на ХИДРОФОБЕН Шперплат и ОСБ-3 ПЛОСКОСТИ Планет Строй 2008 ООД предлага:
ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ, 1-во качество-топола, черен и кафяв филм, фенолово WBP лепило:
20х1220х2440мм;
21х1220х2440мм.
• Вилици, поцинковани
• Шпилки за вертикален кофраж с 2 бр.гайки, поцинковани
• ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ОСБ /OSB/ плоскости - внос от САЩ:
OSB-3 – размер: 8.7x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 9.5x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 11.1x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 15.1х1220х2440мм;
OSB-3 – размер: 18.3x1220x2440мм.
ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА!
Складови бази във Варна и София
0888416733; 0884266912; 02/9310348;
www.shperplat.com
www.vodoustoichivshperplat.com
www.osbbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/46832/kofrajen-shperplat-ot-nay-golemiya-vnositel--planet-stroy-2008-ood

Английски 2-ро ниво-дневна или съб./неделна група!
Имате малко време да се запишете!СТАРАЕМ СЕ ДА ВИ ДАВАМЕ НАЙ-ДОБРОТО!
Интер Алианс-ние сме професионален езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет. Предлагаме Ви
изучаване на Английски език от I-во до IV-то ниво в 100уч.ч.всяко. Малки групи.При нас работят квалифицирани и опитни
филолози.Предлагаме и индивидуално обучение. В края на всяко ниво се полага тест.След това получавате сертификат за
придобитите знания. СТАРАЕМ СЕ ДА ВИ ДАВАМЕ НАЙ-ДОБРОТО! За повече информация заповядайте при нас на
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адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у
новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470 interalliance_stz@abv.bg ХУБАВ ДЕН!
http://obiavidnes.com/obiava/46826/angliyski-2-ro-nivo-dnevna-ili-sybnedelna-grupa

Магнитни наколенки Др. Ливайн
Магнитни наколенки Др. Ливайн:
*** подобряват състоянието при болка в колянната става;
*** подпомагат втзстановяването при травми;
*** подобряват кръвообращението;
*** подходящи при спортни натоварвания;
*** удобни за носене и незабележими под дрехите;
Комплектът включва
2 бр. магнитни наколенки;
1 бр. магнитна лента за ръка;
Цвят - черен
Цена 39 лв
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/46825/magnitni-nakolenki--dr-livayn

Добавки от Fitnesdobavki.net
Български електронен магазин за фитнес и хранителни добавки. В магазина ще намерите фитнес и хранителни добавки,
съобразени с най-модерните изследвания в областта на добавките за спортисти.
http://obiavidnes.com/obiava/46824/dobavki-ot-fitnesdobavkinet

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

Начална компютърна грамотност-дневни,вечерни и съб.неделни групи!
Лицензиран Професионален Център ИНТЕР АЛИАНС предлага компютърно обучение - начална компютърна грамотност
и специализирано обучение за офис сътрудник!
Занятията включват работа с WINDOWS, OFFICE, WORD, EXCEL, INTERNET и др офис програми изключително
необходими, както на работното място, така и за употреба вкъщи.
Стремим се да прилагаме индивидуален подход, съчетан със съвременни методи на обучение. Нашата работа е
съобразена с нуждите на потребителите и с практиката, на която наблягаме в курсовете ни!
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Предлагаме обучение в групи и индивидуално обучение за работа с компютър за начинаещи и малко напреднали, в удобно
за курсистите време - през деня, вечер или събота и неделя. Курсистите получават записки и други учебни материали, за
да преговарят уроците или да ги ползват за справка. Онези, които не са учили английски, също успяват да научат
необходимите думи, за да разбират компютърните диалози. Работим с хора от всички възрасти. Нашите курсове са
изградени изключително върху примери от практиката. Предлагаме също и онлайн обучение, видеоуроци и фирмено
обучение. Правим също и консултантски услуги, както и разработка на софтуерни задачи. След всяко завършено ниво на
обучение центърът издава заверено легитимно удостоверение за придобитите знания, сертифицирано към МОН.
И запомнете: предлагаме качествено обучение с висока ефективност.
За повече информация заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В
масивната кооперация до бизнес-входа на х-л Верея, с-у новите търговски центрове/ тел.042/60 53 63; 0895/ 622 470
interalliance_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/46822/nachalna-kompyutyrna-gramotnost-dnevnivecherni-i-sybnedelni-grupi

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/46821/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-zgra

Генератори
Разновидности генератори за аварийно захранване от Каммартон с мощност до 80 kVa. Вижте продуктовата
наличност от генератори за постоянно захранване в онлайн каталога ни.
http://obiavidnes.com/obiava/46820/generatori

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/46819/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv

Киндъл 5
По-лек от 170 грамa, по-тънък от молив, с нови, по-тъмни, ръчно настроени шрифтове за по-лесно четене. Чете се като
хартия, без отблясъци, дори и при ярка слънчева светлина. Сваляване на книги в рамките на 60 секунди чрез вградения
Wi-Fi. Позволява Ви да имате библиотека с повече от 1000 книги там, където ще пожелаете. 180 000 изключителни
заглавия, включително книги от най-продаваните автори и детски книги, включва и новия родителски контрол. Всичко
това е Киндъл 5. Вземи го за 219 лева от www.promocia.com!
http://obiavidnes.com/obiava/46818/kindyl-5

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.
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2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/46817/detektivska-agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

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
http://obiavidnes.com/obiava/46816/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-yambol

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/46815/detektivska-agenci-ayaks---izneveriizdirvaneprouchvanespravki

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
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5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/46814/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Японски за начинаещи в Интер Алианс Стара Загора!
Интер Алианс-ние сме професионален езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет. Малки групи.При нас
работят квалифицирани и опитни филолози.Предлагаме и индивидуално обучение. В края на всяко ниво се полага
тест.След това получавате сертификат за придобитите знания. СТАРАЕМ СЕ ДА ВИ ДАВАМЕ НАЙ-ДОБРОТО! За
повече информация заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната
кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470
interalliance_stz@abv.bg ХУБАВ ДЕН!
http://obiavidnes.com/obiava/46813/yaponski-za-nachinaeshti-v-inter-alians-stara-zagora

Дневни,вечерни или съботно/неделни групи по Английски за начинаещи!
С нас ще научите езикът по-лесно,по-качествено,по най-успешните и нови системи на обучение и с най-добрите
професионалисти! Интер Алианс-ние сме професионален езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет.
Предлагаме Ви изучаване на Английски език от I-во до IV-то ниво в 100уч.ч.всяко. Малки групи.При нас работят
квалифицирани и опитни филолози.Предлагаме и индивидуално обучение. В края на всяко ниво се полага тест.След това
получавате сертификат за придобитите знания. СТАРАЕМ СЕ ДА ВИ ДАВАМЕ НАЙ-ДОБРОТО! За повече информация
заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до
бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470 interalliance_stz@abv.bg ХУБАВ
ДЕН!
http://obiavidnes.com/obiava/46812/dnevnivecherni-ili-sybotnonedelni-grupi-po-angliyski-za-nachinaeshti

Италиански от 1-во до 3-то ниво!По най-успешните системи!
Интер Алианс-ние сме професионален езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет. Предлагаме Ви
изучаване на Италиански език от I-во до III-то ниво в 80уч.ч.всяко. Малки групи.При нас работят квалифицирани и
опитни филолози.Предлагаме и индивидуално обучение. В края на всяко ниво се полага тест.След това получавате
сертификат за придобитите знания. СТАРАЕМ СЕ ДА ВИ ДАВАМЕ НАЙ-ДОБРОТО! За повече информация заповядайте
при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа на
Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470 interalliance_stz@abv.bg ХУБАВ ДЕН!
http://obiavidnes.com/obiava/46809/italianski-ot-1-vo-do-3-to-nivopo-nay-uspeshnite-sistemi

Курс по Счетоводство-Винаги най-актуални!Започваме!
Лицензираният към (НАПОО на МОН) професионален Център ИНТЕР АЛИАНС предлага курс по Практическо
Счетоводство АСД (автоматизация на счетоводната дейност) и управление на малък и среден бизнес в три
модула.Актуална счетоводна програма!
В курса ще ви запознаем основно с практическото двустранно счетоводство, счетоводно записване и работа с конкретна
автоматизирана, компютърна счетоводна програма. Ще получите необходимите знания, за да можете сами да
организирате, водите и управлявате счетоводството на една фирма. В курса ще придобиете знания и уменията за водене
на счетоводна отчетност, данъчно облагане, социално и здравно осигуряване, всички видове осигуровки, работа с НОИ,
документации, платежни нареждания.
След курса практически придобитите знания, веднага могат да се приложат в работата или в личната фирмена
дейност.
Курсът се води от високо квалифициран експерт преподавател със знания и опит в счетоводството, счетоводния одит,
данъчното облагане и работата по начисляване на заплати и осигуровки.
На завършилите курса, нашите специалисти оказват практическа помощ при различни казуси възникнали в последващата
дейност.
След всяко завършено обучение центъра издава заверено легитимно удостоверение за придобитите знания съгласно МОН.
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За повече информация заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1 /В
масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470
interalliance_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/46808/kurs-po-schetovodstvo-vinagi-nay-aktualnizapochvame

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/46807/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/46806/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi
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Стартираме Немски III вечерна група с отстъпки!
Лицензиран Езиков Център ИНТЕР АЛИАНС предлага специализирано обучение по НЕМСКИ език за начинаещи и
напреднали от І – ІII ниво в 100 учебни часа.Високият стандарт в обучението ни е осигурен от квалифицираните ни
преподаватели и съвременна учебна база. Системите, по които се работи са съобразени със съвременните постижения
на методиката по чуждо езиково обучение. В учебния процес наблягаме както на говорните умения, така и на
граматическите занятия и писменото владеене на езика. В учебния процес се възпроизвеждат реални ситуации с диалози
и разговор в групи, развиващи способността да се общува свободно. Броя на курсистите в група е от пет до осем човека,
което позволява добра индивидуална работа с всеки един курсист! Предлагаме и индивидуално обучение, организирано
съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с вашите възможности и потребности. При индивидуалното
обучение ще получите познания и за използваната терминология от сферата на професионалната Ви реализация. Нашите
преподаватели са филолози с богат опит в преподаването на чужди езици, някой от които специализирали в чужбина.
След всяко завършено ниво на обучение центъра издава заверено легитимно удостоверение за придобитите знания. И
запомнете: предлагаме качествено обучение с висока ефективност. За повече информация заповядайте при нас на адрес:
гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите
търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470 interalliance_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/46805/startirame-nemski-iii-vecherna-grupa-s-otstypki

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/46803/detektivska-agenciya-hameleon---08876057980878747345

Гръцки за начинаещи-Стартираме!Отстъпки!
ОБУЧЕНИЕ РАЗРАБОТЕНИ ПО КРИТЕРИИТЕ И СТАНДАРТИТЕ НА НОВАТА ЕВРОПЕЙСКА ЕЗИКОВА РАМКА!
Предлагаме Ви качество! Вие избирате! ИНТЕР АЛИАНС-ние сме езиков център с дългогодишен опит и утвърден
авторитет в сферата на чуждо езиковото обучение. При нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите
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и успешни системи за преподаване на съответния език. Сформираме малки групи (5-7 курсиста) с цел по-добрата
индивидуална работа с всеки. Системите за обучение са разработени по критериите и стандартите на новата
европейска езикова рамка. Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график.
Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх. Б, ет. 1, /В масивната кооперация до бизнес-входа
на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470 interalliance_stz@abv. bg
http://obiavidnes.com/obiava/46802/grycki-za-nachinaeshti-startirameotstypki

Подготовка за сертификати: TOEFL!Най-доброто!С отстъпка!
Доброто академично ниво на английския е едно от най-важните условия за успех при кандидатстване в чужбина. Всички
университети, които предлагат програми на английски език, изискват резултати от международно признатия изпит
TOEFL.
Ние от ИНТЕР АЛИАНС Стара Загора Ви предлагаме перфектна подготовка за изпита в 120 уч.ч. или индивидуално
обучение в свободно за Вас време!
УСПЕХА ВИ Е ГАРАНТИРАН!
Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа
на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470
ХУБАВ ДЕН!
http://obiavidnes.com/obiava/46798/podgotovka-za-sertifikati-toeflnay-dobrotos-otstypka

Испански за начинаещи-съботно/неделна група-Стартираме!
С нас ще научите езикът по-лесно,по-качествено,по най-успешните и нови системи на обучение и с най-добрите
професионалисти! Интер Алианс-ние сме професионален езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет.
Предлагаме Ви изучаване на Испански език от I-во до III-то ниво в 80уч.ч.всяко. Малки групи.При нас работят
квалифицирани и опитни филолози.Предлагаме и индивидуално обучение. В края на всяко ниво се полага тест.След това
получавате сертификат за придобитите знания. СТАРАЕМ СЕ ДА ВИ ДАВАМЕ НАЙ-ДОБРОТО! За повече информация
заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до
бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470 interalliance_stz@abv.bg ХУБАВ
ДЕН!
http://obiavidnes.com/obiava/46796/ispanski-za-nachinaeshti-sybotnonedelna-grupa-startirame

Немски за начинаещи-Стартираме вечерна и съботно/неделна група!
ДЪЛГОГОДИШЕН ОПИТ!ПРОФЕСИОНАЛИСТИ! ИНТЕР АЛИАНС-ние сме езиков център с дългогодишен опит и
утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото обучение.Предлагаме ви обучение по Немски език от 1-во до 3-то
ниво в 100уч.ч.,всяко.При нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за
преподаване на съответния език. Сформираме малки групи (5-7 курсиста) с цел по-добрата индивидуална работа с всеки.
Системите за обучение са разработени по критериите и стандартите на новата европейска езикова рамка. Предлагаме
и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график. ЗАПИШЕТЕ ВАС И ВАШ ПРИЯТЕЛ/И И
ВЗЕМЕТЕ СВОИТЕ ОТСТЪПКИ!!!ОТСТЪПКИ И ЗА СТУДЕНТИ,БЕЗРАБОТНИ И ПЕНСИОНЕРИ,ФИРМЕНО
ОБУЧЕНИЕ,КАКТО И ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА ВСЯКО СЛЕДВАЩО НИВО! Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул.
Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове/;
тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470 interalliance_stz@abv.bg ХУБАВ ДЕН!
http://obiavidnes.com/obiava/46795/nemski-za-nachinaeshti-startirame-vecherna-i-sybotnonedelna-grupa

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
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4 с приставки за парно гладене и почистване на стъкла и прозорци
5 почиства различни подови настилки и килими
6 за безупречна хигиена в дома ви, без използване на препарати и химикали
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/46792/parochistachka-stiym-mop-x5

Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване
- пистолет за супер бързо и гладко боядисване с професионална прецизност!
Забравете разплискващите се кофи и вани за боя!
* 3 режима на пръскане - за вертикално или хоризонтално боядисвате
* регулируемата ширина на разпръскване
* прецизно боядисване на трудно достъпни места
* за всякакви бои и повърхности!
Пистолетът за боядисване Пейнт Зум е направен от висококачествени, супер здрави и ултра леки материали и мощен
мотор от 600 вата.
Боядисвате с всички видове бои, върху всякакви повърхности
* стени
* тухли
* ламперия
* бетон
* масивно дърво и др.
С Пейнт Зум
* спестявате пари,
* изразходвате по-малко боя
* покритивате фино, гладко и равномерно
Такова качество е невъзможно да се постигне с четка и валяк!
Боядисвайте лесно с Пейнт Зум!
www.bgmag.net
Пейнт Зуум.
www.miramarket.net
Пейнт Зуум.
www.shopbg.info
Пейнт Зуум.
www.tehno.shopbg.info
Пейнт Зуум.
www.miramarket.eu
Пейнт Зуум.
www.market99.net
онлайн магазин Market99.
http://obiavidnes.com/obiava/46791/peynt-zuum---pistolet-za-super-byrzo-i-gladko-boyadisvane
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ГЕОМАТ 2 ЕООД
"
Фирма Геомат 2 е на пазара от 1992 година. Предметът й на дейност се състои в продажбата на водни помпи за
водоснабдяване и отводняване. Помпите могат да се използват и за противопожарни и хидрофорни системи. За
по-подробна информация ни посетете на посочените координати или посетете фирмения ни сайт. "
http://obiavidnes.com/obiava/46766/geomat-2-eood

НОВ ВЕК 15% отстъпка за онлайн поръчки за преводи
Преводаческа агенция НОВ ВЕК прави 15% отстъпка при подаване на онлайн поръчка за превод през сайта на агенцията
– www.nov-vek.org. „Нов Век” извършва стандартни, бързи и експресни преводи от и на английски, немски, френски,
руски, италиански, испански, сръбски, хърватски, румънски, гръцки, турски, както и от/на редки езици като арабски,
японски, норвежки, иврит, персийски. НОВ ВЕК осигурява ниски цени и гарантирано качество!
гр.София, бул. Васил Левски 1Б,
Tелефон:0895 60 71 50
E-mail: sofia2@nov-vek.org
Website: www.sofia.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/46763/nov-vek-15-otstypka-za-onlayn-porychki-za-prevodi

Помпи за климатизация
Вижте продуктовата гама от Помпи за отпадни води, които предлага Каммартон България. Голямо разнообразие от
продукти с високо качество на конкурентни цени.
http://www.kammarton.com/pompi
http://obiavidnes.com/obiava/46762/pompi-za-klimatizaciya

Частен детектив-Детективска агенция Фокс-София
Детективска агенция Фокс-специализирани детективски услуги
предлагани от високо квалифицирани частни детективи,
които са бивши служители на МВР с дългогодишен професионален опит !!!
Нашата агенция е спечелила завидна репутация за най- добро доказателство,
благодарение на професионализма,бързината и достоверността на събраните доказателства!!!
Провеждаме поверително и дискретно разследване в личен и служебен
аспект на територията на цяла България.
Ние предлагаме пълен набор от детективски услуги
вижте повече на: http://chasten.detektiv-fox.com
"И не забравяйте,че не е най-важно, какво знаете, а какво може да докажете!"
Е-mail:fox@detectiv-bg.com
tel:0888400413 , 0897024504
http://obiavidnes.com/obiava/46761/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-sofiya

Детективска Агенция Инкогнито - Детективски Услуги
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
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с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
Дететивска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/46760/detektivska-agenciya-inkognito---detektivski-uslugi

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/46759/chasten-detektiv-ivan-ivanov--iznevyarata-i-predatelstvoto

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ФОКС-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ-0888400413
Частен детектив-Детективска агенция Фокс.
Предлага детективски услуги от частни детективи-висококвалифицирани!
Извършва цялостни разследвания-изневери,
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
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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/46758/detektivska--agenciya--foks-chasten-detektiv-0888400413

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/46757/zemya-kupuvam-v-oblasti-silistratyrgovishteplevenrazgradveliko-tyrnovolovechru

децвено младо момче търси младо децвено момиче за секс удоволствия предлагам и вече плащам
само по 10лева и само за навити момичета просто очаквам само едно кликване
0877637211_0896262713
младо чернокоско и сериозно момче на 26 годишен 55 килограма от град софия и живея от люлин едно и търся сериозни
запознанства със млади и неопитни момичета предлагам секс и още нещо ако си навита и за нещо друго мога и да лижам
сладки и малки пичета и само по твой избор ето и още една информация вече плащам само по 10лева и само за навити
момичета и на твой терен моля обърнете за малко за внимание ! обявата е сериозна и само за сериозни господа и вече
можете само едно кликване на посочените телефони за връзка е тел 0877637211 тел 0896262713 от петър за дискретно
от петър чакам ви успехи ?!!!?
http://obiavidnes.com/obiava/46756/decveno-mlado-momche-tyrsi-mlado-decveno-momiche-za-seks-udovolstviya-predlagam-i-v

Работа за учители – дистанционно обучение по чужд език
Ако обичате новите технологии, ако желаете да преподавате чужд език дистанционно без напрежението от личния
контакт с обучавания, можете да се доверите на Образователен център ,,Нови хоризонти".
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Ние предлагаме красиви и уютни зали, компютри с бърза интернет връзка, млад и приветлив екип. Заплащането е 8
лв./учебен час с опция за постоянен договор след изтичане на изпитателния срок. Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/46754/rabota-za-uchiteli--distancionno-obuchenie-po-chujd-ezik

Изкупуваме земеделски земи
Изкупуваме земеделски земи
Фирма „ДЕЛОВИ ГРУП” ООД се занимава с изкупуването на земеделски земи главно в област Пловдив, община Марица
(Войводиново, Войсил, Рогош, Радиново, Строево, Труд, Царацово, Граф Игнатиево, Динк) и община Родопи (Брестник,
Злати Трап, Крумово, Марково, Първенец, Цалапица, Ягодово), в землището на град Асеновград и град Пловдив.
За желаещите да се разпоредят със собствените си земеделски земи работим така:
1. Следва да проведете лична среща в офиса на фирма ДЕЛОВИ ГРУП ООД за предварителен разговор с нашите
консултанти. В този предварителен разговор се уточнява:
а/ собствеността върху земята;
б/ условията на продажбата;
в/ особеностите при подписването на нотариален акт за покупко – продажба на земята.
Задължително, за да не губим времето сиq следва да носите копие от документите си за собственост – каквито ги
имате.
2. Ако днес решите да продавате – утре получавате парите.
Очакваме Вашето обаждане!
Адрес за контакти: „ДЕЛОВИ ГРУП” ООД
град Пловдив, ул. „Драва” № 5
Работно време на офиса: от 14.00 часа до 18.00 часа
Телефони: 032/96 33 11; 0898 82 97 24
E-mail: mikaram@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/44082/izkupuvame-zemedelski-zemi

Прогнози за лига Европа
Идеята на този сайт е да предлага една футболна прогноза на ден като вероятността тази прогноза да излезе е много
голяма. Прогнозите винаги са обосновани като предлагат и статистика за дадената среща
http://obiavidnes.com/obiava/46752/prognozi-za-liga-evropa

EstheticDent - център за естетична стоматология
Център за естетична стоматология EstheticDent предлага най-съвременни методи за лечение в изискана обстановка.
Пътят към съвършената усмивка е приятен и релаксиращ, когато за Вас се грижат топ специалисти в денталната
област. В центъра на д-р Мартин Цонев ще почувствате радостта от здравето – най-голямото богатство за всеки
човек! Вашият комфорт е гарантиран от отпускащата музика, свободния достъп до Wi-Fi и разбира се, първокласното
медицинско обслужване. Услуги: професионално избелване на зъби, поставяне на инкрустации - камъчета (Twinkles),
циркониеви корони, порцеланови фасети (Veneers), композитни фасети (бондинг), изцяло порцеланови корони (Allceramic),
бели пломби (oбтурации), инлей и онлей, естетично изграждане на зъби с щифт от фибростъкло, кореново лечение,
пародонтална терапия, шиниране, ултразвук. Запишете си час още сега: EstheticDent 1 – гр. Пловдив, ул. Беласица 45, 0896
42 82 52 или EstheticDent 2 – гр. Бургас, ул. Хан Аспарух 70, 0896 12 88 95, www.estheticdent.eu.
http://obiavidnes.com/obiava/46750/estheticdent---centyr-za-estetichna-stomatologiya

Система за отваряне на входове
Напълно съвместима с Вашата домофонна система
http://obiavidnes.com/obiava/46749/sistema-za-otvaryane-na-vhodove

Система за отваряне на входове
Напълно съвместима с Вашата домофонна система
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http://obiavidnes.com/obiava/46748/sistema-za-otvaryane-na-vhodove

Kурс: за инструктори по:Аеробика,Тае-бо,Степ-аеробика,Пилатес,Йога,Фитнес инструктори! (
Международен сертификат)
Специализирана и сертифицирана програма за подготовка на : Аеробика,Тае-бо,Степ аеробика,Пилатес,Йога и Фитнес
инструктори! Ние подготвяме специализирани инструктори с персонализирано обучение.При нас ще се научите на:
хореография, използване на музиката ,формиране на групи и използването на различни упражнения. www.sportnapalata.com
(Международен-Сертификат). За контакт и записване : Андреев. 0884328680 ; 0876311002 ;0895800553
http://obiavidnes.com/obiava/46746/kurs-za-instruktori-poaerobikatae-bostep-aerobikapilatesyogafitnes-instru

Провеждане
на
Специализиран
инструктори!!(Международен-Сертификат)!

курс

за:

Пилатес

и

Йога

Водеща международна програма за подготовка на професионални кадри- инструктори по: Пилатес и Йога!!Ние
подготвяме:Пилатес и Йога професионалисти с персонализирано обучение.Както и правилното изпълнение на физически
упражнения,асани,хранене и медицина. www.sportnapalata.com (Международен-Сертификат) . За контакт и записване
: Андреев. 0884328680 ; 0876311002 ;0895800553
http://obiavidnes.com/obiava/46745/provejdane-na-specializiran-kurs-za-pilates-i-yoga-instruktorimejdunaroden-s

Kурс: за инструктори по:Аеробика,Тае-бо,Степ-аеробика,Пилатес,Йога,Фитнес инструктори! (
Международен сертификат)
Специализирана и сертифицирана програма за подготовка на : Аеробика,Тае-бо,Степ аеробика,Пилатес,Йога и Фитнес
инструктори! Ние подготвяме специализирани инструктори с персонализирано обучение.При нас ще се научите на:
хореография, използване на музиката ,формиране на групи и използването на различни упражнения. www.sportnapalata.com
(Международен-Сертификат). За контакт и записване : Андреев. 0884328680 ; 0876311002 ;0895800553
http://obiavidnes.com/obiava/46744/kurs-za-instruktori-poaerobikatae-bostep-aerobikapilatesyogafitnes-instru

Фитнес Инструкторски-Курс! ! Специализиран и сертифициран ускорен курс за фитнес
инструктори!
Водеща международна програма за подготовка на професионални кадри- инструктори по фитнес!!Ние подготвяме
фитнес професионалисти с персонализирано обучение,което е нужно за работа във фитнес зала и за работа с
хора.Както и правилното изпълнение на физически упражнения,хранене и медицина.
www.sportnapalata.com . За
контакт и записване : Андреев. 0884328680 ; 0876311002 ;0895800553
http://obiavidnes.com/obiava/46743/fitnes-instruktorski-kurs--specializiran-i-sertificiran-uskoren-kurs-za-fitnes

Покер бонус Август
Супер покер бонус беше изигран през Август с награден фонд възлизащ на сумата от един милион щатски долара. Това се
случва в една от най-известните покер зали.
http://obiavidnes.com/obiava/46742/poker-bonus-avgust

Самолетни Билети Мадрид - София
Цени на еднопосочни Самолетни Билети Мадрид - София
06.11 - От 63 Евро
10.11 - От 63 Евро
17.11 - От 63 Евро
20.11 - От 53 Евро
04.12 - От 43 Евро
Резервации: office@expedia.bg
skype: expedia.bg
www.expedia.bg
http://obiavidnes.com/obiava/46741/samoletni-bileti-madrid---sofiya
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водородни клетки- системи за икономия на гориво до 50% най ниски цени
Водородни клетки във системи за икономия на гориво до 50% съвместими със всички видиве горива и возила.Разработваме
изработваме и внедряваме системи с промишлено предназначение.
http://obiavidnes.com/obiava/46740/vodorodni-kletki--sistemi-za-ikonomiya-na-gorivo-do-50-nay-niski-ceni

водородни клетки- системи за икономия на гориво до 50% най ниски цени
Водородни клетки във системи за икономия на гориво до 50% съвместими със всички видиве горива и возила.Разработваме
изработваме и внедряваме системи с промишлено предназначение.
http://obiavidnes.com/obiava/46739/vodorodni-kletki--sistemi-za-ikonomiya-na-gorivo-do-50-nay-niski-ceni

Трифазен Генератор за ток 3.5 KW
Предлагаме Нови Бензинови четиритактови генератори модел 2012 година за трифазен и монофазен ток, максимално
замерена мощност 3,5 KW, постоянно отдадена мощност - 3 kW, материал: мед, въздушно охлаждане, двигател ( 6,5 HP
конски сили), работна честота: 50 Hz. Вграден AVR / Automatic Voltage Regullator / - вградена платка за автоматично
регулиране и стабилизиране на напрежението, автоматичен предпазител против претоварване на генератора, магнетен
стартер и автостартер с ключ и акумулатор. Има 1 брой изход за трифазен ток, 3 броя изходи за 220 V и един изход за
12 V. Разход на гориво - 0.350 литра бензин за 1 час при пълно натоварване. Нивото на шума е 69-72dB. Размерите му са:
дължина 60см., ширина 45см. и височина 45см. Тегло- 42кг. Обявената цена е за 1 бр. генератор.Поддържаме всички
резервни части /без изключение/ на склад. Генераторите са идеални за аварийно захранване на еднофамилни къщи и вили.
Доставяме навсякъде в страната по куриер с наложен платеж
http://obiavidnes.com/obiava/46737/trifazen--generator-za-tok-35-kw

Трифазен Генератор 3.5 KW
Предлагаме Нови Бензинови четиритактови генератори модел 2012 година за трифазен и монофазен ток, максимално
замерена мощност 3,5 KW, постоянно отдадена мощност - 3 kW, материал: мед, въздушно охлаждане, двигател ( 6,5 HP
конски сили), работна честота: 50 Hz. Вграден AVR / Automatic Voltage Regullator / - вградена платка за автоматично
регулиране и стабилизиране на напрежението, автоматичен предпазител против претоварване на генератора, магнетен
стартер и автостартер с ключ и акумулатор. Има 1 брой изход за трифазен ток, 3 броя изходи за 220 V и един изход за
12 V. Разход на гориво - 0.350 литра бензин за 1 час при пълно натоварване. Нивото на шума е 69-72dB. Размерите му са:
дължина 60см., ширина 45см. и височина 45см. Тегло- 42кг. Обявената цена е за 1 бр. генератор.Поддържаме всички
резервни части /без изключение/ на склад. Генераторите са идеални за аварийно захранване на еднофамилни къщи и вили.
Доставяме навсякъде в страната по куриер с наложен платеж
http://obiavidnes.com/obiava/46736/trifazen--generator-35-kw

Трифазен Агрегат 3.5 KW
Предлагаме Нови Бензинови четиритактови генератори модел 2012 година за трифазен и монофазен ток, максимално
замерена мощност 3,5 KW, постоянно отдадена мощност - 3 kW, материал: мед, въздушно охлаждане, двигател ( 6,5 HP
конски сили), работна честота: 50 Hz. Вграден AVR / Automatic Voltage Regullator / - вградена платка за автоматично
регулиране и стабилизиране на напрежението, автоматичен предпазител против претоварване на генератора, магнетен
стартер и автостартер с ключ и акумулатор. Има 1 брой изход за трифазен ток, 3 броя изходи за 220 V и един изход за
12 V. Разход на гориво - 0.350 литра бензин за 1 час при пълно натоварване. Нивото на шума е 69-72dB. Размерите му са:
дължина 60см., ширина 45см. и височина 45см. Тегло- 42кг. Обявената цена е за 1 бр. генератор.Поддържаме всички
резервни части /без изключение/ на склад. Генераторите са идеални за аварийно захранване на еднофамилни къщи и вили.
Доставяме навсякъде в страната по куриер с наложен платеж
http://obiavidnes.com/obiava/46735/trifazen--agregat-35-kw

Генератор за ток 3.5 KW трифазен
Предлагаме Нови Бензинови четиритактови генератори модел 2012 година за трифазен и монофазен ток, максимално
замерена мощност 3,5 KW, постоянно отдадена мощност - 3 kW, материал: мед, въздушно охлаждане, двигател ( 6,5 HP
конски сили), работна честота: 50 Hz. Вграден AVR / Automatic Voltage Regullator / - вградена платка за автоматично
регулиране и стабилизиране на напрежението, автоматичен предпазител против претоварване на генератора, магнетен
стартер и автостартер с ключ и акумулатор. Има 1 брой изход за трифазен ток, 3 броя изходи за 220 V и един изход за
12 V. Разход на гориво - 0.350 литра бензин за 1 час при пълно натоварване. Нивото на шума е 69-72dB. Размерите му са:
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дължина 60см., ширина 45см. и височина 45см. Тегло- 42кг. Обявената цена е за 1 бр. генератор.Поддържаме всички
резервни части /без изключение/ на склад. Генераторите са идеални за аварийно захранване на еднофамилни къщи и вили.
Доставяме навсякъде в страната по куриер с наложен платеж
http://obiavidnes.com/obiava/46734/generator-za-tok-35-kw--trifazen

3.5 KW Генератор за ток трифазен
Предлагаме Нови Бензинови четиритактови генератори модел 2012 година за трифазен и монофазен ток, максимално
замерена мощност 3,5 KW, постоянно отдадена мощност - 3 kW, материал: мед, въздушно охлаждане, двигател ( 6,5 HP
конски сили), работна честота: 50 Hz. Вграден AVR / Automatic Voltage Regullator / - вградена платка за автоматично
регулиране и стабилизиране на напрежението, автоматичен предпазител против претоварване на генератора, магнетен
стартер и автостартер с ключ и акумулатор. Има 1 брой изход за трифазен ток, 3 броя изходи за 220 V и един изход за
12 V. Разход на гориво - 0.350 литра бензин за 1 час при пълно натоварване. Нивото на шума е 69-72dB. Размерите му са:
дължина 60см., ширина 45см. и височина 45см. Тегло- 42кг. Обявената цена е за 1 бр. генератор.Поддържаме всички
резервни части /без изключение/ на склад. Генераторите са идеални за аварийно захранване на еднофамилни къщи и вили.
Доставяме навсякъде в страната по куриер с наложен платеж
http://obiavidnes.com/obiava/46733/35-kw-generator-za-tok-trifazen

Генератор 3.5 KW трифазен
Предлагаме Нови Бензинови четиритактови генератори модел 2012 година за трифазен и монофазен ток, максимално
замерена мощност 3,5 KW, постоянно отдадена мощност - 3 kW, материал: мед, въздушно охлаждане, двигател ( 6,5 HP
конски сили), работна честота: 50 Hz. Вграден AVR / Automatic Voltage Regullator / - вградена платка за автоматично
регулиране и стабилизиране на напрежението, автоматичен предпазител против претоварване на генератора, магнетен
стартер и автостартер с ключ и акумулатор. Има 1 брой изход за трифазен ток, 3 броя изходи за 220 V и един изход за
12 V. Разход на гориво - 0.350 литра бензин за 1 час при пълно натоварване. Нивото на шума е 69-72dB. Размерите му са:
дължина 60см., ширина 45см. и височина 45см. Тегло- 42кг. Обявената цена е за 1 бр. генератор.Поддържаме всички
резервни части /без изключение/ на склад. Генераторите са идеални за аварийно захранване на еднофамилни къщи и вили.
Доставяме навсякъде в страната по куриер с наложен платеж
http://obiavidnes.com/obiava/46732/generator-35-kw--trifazen

Агрегат 3.5 KW трифазен
Предлагаме Нови Бензинови четиритактови генератори модел 2012 година за трифазен и монофазен ток, максимално
замерена мощност 3,5 KW, постоянно отдадена мощност - 3 kW, материал: мед, въздушно охлаждане, двигател ( 6,5 HP
конски сили), работна честота: 50 Hz. Вграден AVR / Automatic Voltage Regullator / - вградена платка за автоматично
регулиране и стабилизиране на напрежението, автоматичен предпазител против претоварване на генератора, магнетен
стартер и автостартер с ключ и акумулатор. Има 1 брой изход за трифазен ток, 3 броя изходи за 220 V и един изход за
12 V. Разход на гориво - 0.350 литра бензин за 1 час при пълно натоварване. Нивото на шума е 69-72dB. Размерите му са:
дължина 60см., ширина 45см. и височина 45см. Тегло- 42кг. Обявената цена е за 1 бр. генератор.Поддържаме всички
резервни части /без изключение/ на склад. Генераторите са идеални за аварийно захранване на еднофамилни къщи и вили.
Доставяме навсякъде в страната по куриер с наложен платеж
http://obiavidnes.com/obiava/46731/agregat-35-kw-trifazen

Генератор за ток 3.5 KW
Предлагаме Нови Бензинови четиритактови генератори модел 2012 година за трифазен и монофазен ток, максимално
замерена мощност 3,5 KW, постоянно отдадена мощност - 3 kW, материал: мед, въздушно охлаждане, двигател ( 6,5 HP
конски сили), работна честота: 50 Hz. Вграден AVR / Automatic Voltage Regullator / - вградена платка за автоматично
регулиране и стабилизиране на напрежението, автоматичен предпазител против претоварване на генератора, магнетен
стартер и автостартер с ключ и акумулатор. Има 1 брой изход за трифазен ток, 3 броя изходи за 220 V и един изход за
12 V. Разход на гориво - 0.350 литра бензин за 1 час при пълно натоварване. Нивото на шума е 69-72dB. Размерите му са:
дължина 60см., ширина 45см. и височина 45см. Тегло- 42кг. Обявената цена е за 1 бр. генератор.Поддържаме всички
резервни части /без изключение/ на склад. Генераторите са идеални за аварийно захранване на еднофамилни къщи и вили.
Доставяме навсякъде в страната по куриер с наложен платеж
http://obiavidnes.com/obiava/46730/generator-za-tok-35-kw
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Генератор 3.5 KW
Предлагаме Нови Бензинови четиритактови генератори модел 2012 година за трифазен и монофазен ток, максимално
замерена мощност 3,5 KW, постоянно отдадена мощност - 3 kW, материал: мед, въздушно охлаждане, двигател ( 6,5 HP
конски сили), работна честота: 50 Hz. Вграден AVR / Automatic Voltage Regullator / - вградена платка за автоматично
регулиране и стабилизиране на напрежението, автоматичен предпазител против претоварване на генератора, магнетен
стартер и автостартер с ключ и акумулатор. Има 1 брой изход за трифазен ток, 3 броя изходи за 220 V и един изход за
12 V. Разход на гориво - 0.350 литра бензин за 1 час при пълно натоварване. Нивото на шума е 69-72dB. Размерите му са:
дължина 60см., ширина 45см. и височина 45см. Тегло- 42кг. Обявената цена е за 1 бр. генератор.Поддържаме всички
резервни части /без изключение/ на склад. Генераторите са идеални за аварийно захранване на еднофамилни къщи и вили.
Доставяме навсякъде в страната по куриер с наложен платеж
http://obiavidnes.com/obiava/46729/generator-35-kw

Агрегат 3.5 KW
Предлагаме Нови Бензинови четиритактови генератори модел 2012 година за трифазен и монофазен ток, максимално
замерена мощност 3,5 KW, постоянно отдадена мощност - 3 kW, материал: мед, въздушно охлаждане, двигател ( 6,5 HP
конски сили), работна честота: 50 Hz. Вграден AVR / Automatic Voltage Regullator / - вградена платка за автоматично
регулиране и стабилизиране на напрежението, автоматичен предпазител против претоварване на генератора, магнетен
стартер и автостартер с ключ и акумулатор. Има 1 брой изход за трифазен ток, 3 броя изходи за 220 V и един изход за
12 V. Разход на гориво - 0.350 литра бензин за 1 час при пълно натоварване. Нивото на шума е 69-72dB. Размерите му са:
дължина 60см., ширина 45см. и височина 45см. Тегло- 42кг. Обявената цена е за 1 бр. генератор.Поддържаме всички
резервни части /без изключение/ на склад. Генераторите са идеални за аварийно захранване на еднофамилни къщи и вили.
Доставяме навсякъде в страната по куриер с наложен платеж
http://obiavidnes.com/obiava/46728/agregat-35-kw

продавам струг с 11 мв - 3 000 мм
продавам струг с 11 мв междуцентрово разтояние три хиляди милиметра-три метра-цена девет хиляди лева
http://obiavidnes.com/obiava/46727/prodavam-strug-s-11-mv---3-000-mm

International Stadiums Poker Tour - покер
Любители сте на хазарта и покера? Погледнете тук и ще бъдете пренасочени към множество сайтове за покер залози.
http://obiavidnes.com/obiava/46724/international-stadiums-poker-tour----poker

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/46723/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:
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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/46721/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/46720/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.
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Продажба на нови оригинални и съвместими консумативи за офис техwww.arbikas.comника –
тонер касети, мастилници, ленти, модули, шпули, тонери, девелопери;
http://obiavidnes.com/obiava/46719/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/46718/zarejdane-na-toner-kaseti

Oreshak.bg – сувенири от дърво, медни икони, шахове и табли от Орешак
Oreshak.bg e сайт, в който може да намерите сувенири от дърво, медни икони, шахове и табли от Орешак, както и
полезна информация за с. Орешак, област Троян, рецепти от Орешак и др. В онлайн магазина Oreshak.bg предлагаме
ръчно изработени кутии и комплекти за шах и табла, аксесоари за шах и табла, бъклици и бурета за съхранение на вино и
ракия, кутии за вино и бижута, сувенири от дърво и медни икони. Любителите на шаха и таблата могат да открият в
сайта професионални фигури за шах Стаунтон. За повече информация посетете: http://oreshak.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/46717/oreshakbg--suveniri-ot-dyrvo-medni-ikoni-shahove-i-tabli-ot-oreshak

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
http://obiavidnes.com/obiava/46715/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-yambol

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
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5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/46714/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

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
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/46713/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/46712/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
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насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/46711/detektivska-agenci-ayaks---izneveriizdirvaneprouchvanespravki

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/46710/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-zgra

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.
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/46709/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/46708/byrzi--krediti--do--1000-lv

Метрологична проверка на водомери
Лабораторията осъществява първоначална и последваща проверка на водомери за топла и студена вода от 0.015 m3/h до
35 m3/h. Класове на точност A, B, C и D. Проверката се извършва в самата лабораторията по сравнителен и тегловен
метод и е съобразена съгласно нормите на Закона за измерванията и на Наредбата за средствата за измерване, които
подлежат на метрологичен контрол.
Лабораторията разполага с три стенда, осигурени с еталонни измервателни средства и компютърно-изчислителни
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системи, обезпечаващи бързо и прецизно извършване на проверката.
Оставаме на Ваше разположение за всяка допълнителна информация, която може да Ви бъде полезна, както и за
извършването в кратки срокове на предлаганите от нас услуги, в кръга на нашата компетентност.
http://www.gaztest.net
Тел/ Факс: (02) 839 0 800
Димитър Пехливанов
http://obiavidnes.com/obiava/46706/metrologichna-proverka-na-vodomeri

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/46705/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,
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http://anagrama.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/46704/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/46703/detektivska-agenciya-hameleon---08876057980878747345

Масажна-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.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/46697/masajna-sedalka
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Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
МАШИНА ЗА ХРУПКАВИ КАРТОФЕНИ СПИРАЛИ SPIRAL POTATO SLICER
Машината за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer използва патентована технология
за спираловидно нарязване на зеленчуци – картофи, краставици, моркови, лук и др.,
при която максимално се запазват хранителните вещества в зеленчуците – не се получава смачкване
или раздробяване на съответният продукт.
Лазерно заточените ножове позволяват обработката на един картоф – нарязване и нанизване
на дървено шишче да става за 7 секунди, а получената атрактивна форма ще впечатли Вашите приятели,
семейство или клиенти.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/46696/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali-spiral-potato-slicer

Каталог сайтове за прогнози
Предусещате някоя среща, но не сте убедени в прогнозата си? Вижте нашия скромен каталог, където ще откриете
всички портали за прогнози
http://obiavidnes.com/obiava/46680/katalog-saytove-za-prognozi

бензинови, дизелови агрегати за ток, монофазни, трифазни, обезшумени, открити
Фирма Техно Електрик предлага доставка, инсталация, гаранционна и следгаранционна поддръжка на бензинови и
дизелови агрегати за ток на реномираните фирми: AKSA – Турция и GREEN POWER – Италия. Генераторите са нови с 18
месеца гаранция. Фирмата предлага и допълнителни дейности: оглед на място, преработка на електрическата
инсталация, направа на фундамент, направа на вентилационна и ауспухова система. Контакти: 0897006152. Повече
информация може да получите на нашия сайт www.technoel.eu
http://obiavidnes.com/obiava/46677/benzinovi-dizelovi-agregati-za-tok-monofazni-trifazni-obezshumeni-otkriti

Bijuta-svarovski.com-магазин за бижута с кристали Сваровски-Swarovski
Онлайн магазин за бижута с кристали Сваровски-Swarovski – www.bijuta-svarovski.com предлага голям избор на бижута с
кристали Сваровски (Swarovski) – обеци, гривни, колиета, пръстени, комплекти и аксесоари на най-добри цени. В магазина
можете да намерите и бижута с естествени перли на цени от 11 лв. Редовно добавяне на нови модели бижута и
атрактивни промоции.
Вижте повече на www.bijuta-svarovski.com
Facebook: www.facebook.com/bijutasvarovskicom
http://obiavidnes.com/obiava/46676/bijuta-svarovskicom-magazin-za-bijuta-s-kristali-svarovski-swarovski

ВЪНШНИ РОЛЕТНИ ЩОРИ И ГАРАЖНИ ВРАТИ ОТ МИРАЛ ООД
Ролетни алуминиеви щори и гаражни врати,с
ламели от кух профил или пълнеж от полиуретан за по-добра изолация.Прахово боядисани в три вида дървесен фладер или
бяло.Управление тип"табакера",манивела или мотор с дистанционно управление.
гр.София
ул.Козлодуй 72
0887136323, 02 4414699
office@miral.bg
http://www.miral.bg
http://obiavidnes.com/obiava/46674/vynshni-roletni-shtori-i-garajni-vrati-ot-miral-ood

МЕБЕЛИ ЗА БАНЯ PVC и MDF ОТ МИРАЛ ООД
Изработка на мебели за баня изцяло от MDF и PVC плоскости 100% ВОДОУСТОЙЧИВИ.
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Изработка по ИНДИВИДУАЛНИ ПРОЕКТИ.
гр.София
ул.Козлодуй 72
0887136323, 02 4414699
office@miral.bg
http://www.miral.bg
http://obiavidnes.com/obiava/46673/mebeli-za-banya-pvc--i-mdf-ot-miral-ood

СТРОИТЕЛНИ РЕМОНТИ ОТ МИРАЛ ООД
Професионално и отговорно изпълнение на всички видове дейности: строително-ремонтни,декоративни
мазилки,дограма,паркет и плочи,мебели за баня от ПВЦ,външни и вътрешни щори,гаражни врати,сенници и др.Цялостно
обзавеждане.
Интериорен дизайн и 3-D проектиране.
РАБОТНИ ГРУПИ В ЦЯЛАТА СТРАНА !!!
www.miral.bg
гр.София
ул.Козлодуй 72
0887136323, 02 4414699
office@miral.bg
http://www.miral.bg
http://obiavidnes.com/obiava/46672/stroitelni-remonti-ot-miral-ood

Oрганайзер за обувки
Oрганайзер за обувки
Ние идваме на помощ с новото си предложение Shoes Under - ПРАКТИЧЕН ОРГАНАЙЗЕР ЗА ОБУВКИ от устойчив
полиестер с прозрачен PVC капак, затварящ се с цип с възможност да съхранявате до 12 чифта обувки на удобно място!
Размери: 54 х 64 х 12 см
Всяко отделение е с размер 27 см х 10.5 см х 12 см.
Подреждате всичко за броени минути с помощта на този практичен органайзер. В него можете да съберете цели 12
чифта обувки, куп детски играчки, чорапи, шалове, ръкавици и хиляди други неща и да ги скриете от погледа си
моментално!
Сложете го в гардероба или под леглото!Така ако Ви потрябват - винаги ще са ви под ръка!
Цена 10лв
http://obiavidnes.com/obiava/46670/organayzer-za-obuvki

ЕЛЕКТРОННА ЦИГАРА eGo-Т 1100
ЕЛЕКТРОННА ЦИГАРА eGo-Т 1100 mAh battery.
Най-усъвършенстваната електронна цигара в света за в момента - модел 2012 г.
На вaшето внимание.Ново!
успех в опита си да откажете цигарите.Това е най-доброто ,което можем да ви предложим.
В комплекта има 2бр цигари.
Закупувайки сега Его-Т, получавате подарък: никотинова течност - Цена: 9.50лв.
Цена 100лв
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
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http://obiavidnes.com/obiava/46669/elektronna-cigara-ego-t-1100

Електронна цигара EGO-Т 1100mAh с картомайзер
електронна цигара EGO-Т 1100mAh- с картомайзер
Ново! Ново!Ново средство за приятно и успешно отказване на цигарите.Не пропускайте тази възможност да опитате.
уникална комбинация между качествен картомизатор/пълнител C4+V2 и нагревател в едно. C4V2 и много издръжлива
батерия, ще Ви осигури дълго и приятно пушене през целия ден без да мислите непрекъснато за зарядни устройства.
Количеството пара е обилно и плътно, с отлично предаване на ароматите.
Батерията 1100mAh са с ръчна активация чрез натискане на бутон, подобно на повечето модифицирани модели решение, осигуряващо по-висока надеждност.
Картомайзера C4+V2 е с голям резервоар и е пригоден за директно пълнене с никотинова течност
Съдържание на комплектa :
1 бр. батерия 1100 mAh -4.2V
1 бр. картомайзер C4+V2
USB зарядно устройство - 1 бр.
Зарядно устройство за ел. мрежа 220V - 1бр.
Цена 55лв
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/46668/elektronna-cigara-ego-t-1100mah-s-kartomayzer

ЕЛЕКТРОННА ЦИГАРА EGO-W- 1100
ЕЛЕКТРОННА ЦИГАРА EGO-W- 1100 mAh най-усъвършенстваната електронна цигара в света ,МОДЕЛ 2012 г
успех в опита си да откажете цигарите.Това е най-доброто ,което можем да ви предложим.
В комплекта има 2бр цигари.
Закупувайки сега Его-W с 1100 mAh батерия , получавате подарък: никотинова течност - Цена: 9.50лв.
Цена 118лв
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/46667/elektronna-cigara-ego-w--1100

Най-добрите покер турнири
Един от последните турнири свързан с онлайн покерът се проведе и донесе на участниците си рекордни печалби.
Паричната награда възлизаше на повече от 244хил.долара.
http://obiavidnes.com/obiava/46664/nay-dobrite-poker-turniri

Индивидуални уроци по шведски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по шведски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата Svenska for nyborjare. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане,
слушане, говорене. Цена: 10 лева на учебен час
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Учебен център Орбис
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ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/46663/individualni-uroci-po-shvedski-ezik

Индивидуални уроци по френски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по френски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системата „Campus” или друга система по избор. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика, необходими
за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена: 10 лева на
учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/46662/individualni-uroci-po-frenski-ezik

Индивидуални уроци по английски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по английски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системата Headway или друга система по
избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
лексика и граматика, необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване
на английски език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/46661/individualni-uroci-po-angliyski-ezik

Индивидуални уроци по немски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по немски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Themen Aktuell” и „Em neu”, всички нива. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика, необходими
за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на немски език. Цена: 10 лева на
учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/46660/individualni-uroci-po-nemski-ezik

Индивидуално обучение по ИСПАНСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по испански език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Nuevo Ven”, „Espanol en marcha” или друга система по избор. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и
граматика, необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на
испански език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
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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/46658/individualno-obuchenie-po-ispanski-ezik

Индивидуални уроци по италиански език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански език в удобно за курсистите и преподавателя време
и с подходяща интензивност. Работи се по системата Progetto Italiano или друга система по избор. В процеса на обучение
се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика,
необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/46656/individualni-uroci-po-italianski-ezik

Индивидуални уроци по португалски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по португалски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системите „Aprender portugues” и
“Portuguеs a toda rapidez”. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане,
говорене. Нивото въвежда лексика и граматика, необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира
върху уменията за изразяване на португалски език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/46655/individualni-uroci-po-portugalski-ezik

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
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0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/46654/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/46653/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/46652/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Платен стаж за 6 месеца за млади учители
Привлича ли Ви възможността да придобиете стаж по специалността си?
Ако завършвате сега или вече сте завършили английска, френска, немска или испанска филология в Софийски
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университет, ако сте до двадесет и девет години и досега не сте имали доходи по трудово правоотношение, работите
добре с компютър и интернет, Вие сте нашият идеален кандидат.
Ние като учебен център, ориентиран към всички западноевропейски езици, предлагаме платен стаж за шест месеца с
опция за назначаване на работа на постоянен договор след изтичането му. Търсим млади, високообразовани специалисти
- бакалаври или магистри, които имат желание да работят като учители и обичат професията си.
Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/46651/platen-staj-za-6-meseca-za-mladi-uchiteli

Детективска Агенция Фокс-Детективски услуги
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/46650/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi

Детективска Агенция Инкогнито- Детективски Услуги-Стара Загора
Детективска Агенция Фокс-Детективски Услуги
Разкрива и доказва изневери,
фирмено разследване:-проучва търговска репутация,
изтичане на фирмена наличност,
изучава търговски пазар и др.
справки:биографични данни,адрес,месторабота,
съдебно досие по граждански и наказателни дела,
открива и блокира камери,микрофони и др.в
жилищни пом. и автомобили
системи за наблюдение чрез GPS,
сателитни връзки и др.
издирва лица:укриващи се, безследно изчезнали,
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биологични родители
консултации и др.детективски услуги..
Детективска Агенция FOX-Частен Детектив-Иван Иванов
е един от основателите на Детективска Колегия-България!
Екип от професионалисти- бивши служители на МВР
Има репутацията за най-доброто доказателство!
Професионализъм,бързина и защита на личната информация,
както и лоялна ЦЕНА !!!
E-mail:fox@detectiv-bg.com
тел:0888400413 , 0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/46649/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi-stara-zagora

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/46648/chasten-detektiv-ivan-ivanov--iznevyarata-i-predatelstvoto

Детективска Агенция Инкогнито- Детективски Услуги-0877696928
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
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с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
Дететивска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!
http://obiavidnes.com/obiava/46647/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi-0877696928

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/46646/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-fox--bylgariya-0888400413--tochniyat-izbor

Покер в Нова Зеландия
Дейв Алън играчът , който спечели голямата награда в покер турнира в Нова Зеландия. Наградният фонд бе 402хил,
новозеландски долари, а част от приходите бяха дадени и за благотворителност.
http://obiavidnes.com/obiava/46644/poker-v-nova-zelandiya

Водоустойчив шперплат от най-големия Вносител – Планет Строй 2008 ООД
Най-големия Вносител в България на ХИДРОФОБЕН Шперплат и ОСБ-3 ПЛОСКОСТИ Планет Строй 2008 ООД предлага:
ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ, 1-во качество-топола, черен и кафяв филм, фенолово WBP лепило:
20х1220х2440мм;
21х1220х2440мм.
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• Вилици, поцинковани
• Шпилки за вертикален кофраж с 2 бр.гайки, поцинковани
• ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ОСБ /OSB/ плоскости - внос от САЩ:
OSB-3 – размер: 8.7x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 9.5x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 11.1x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 15.1х1220х2440мм;
OSB-3 – размер: 18.3x1220x2440мм.
ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА!
Складови бази във Варна и София
0888416733; 0884266912; 02/9310348;
www.shperplat.com
www.vodoustoichivshperplat.com
www.osbbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/46643/vodoustoychiv-shperplat-ot-nay-golemiya-vnositel--planet-stroy-2008-ood

Матури 2013
Подготовка за матури 2013
Учебен център Тhe Passionate Shepherd организира групови и индивидуални обучения по БЕЛ, АЕ, математика, география,
история, философски цикъл и физика за матури 2013 и кандидатстудентски изпити. Занятията се провеждат веднъж
или два пъти седмично по 3 учебни часа. Нивото на успеваемост се отчита с мотивирана писмена обратна връзка.
Повече информация на: http://passshep.com/matura_2013.html
http://obiavidnes.com/obiava/46640/maturi-2013

ХУБАВ НОМЕР – MTEL – GLOBUL
ХУБАВ НОМЕР – MTEL – GLOBUL
www.bgsim.co.cc
http://www.facebook.com/HubavNomerMtelGlobulVivacomFrogBob
MTEL
0*** 73 73 93 – 100лв.
0*** 79 09 79 – 100лв.
0*** 79 07 07 – 100лв
0*** 56 54 56 – 100лв.
0*** 68 76 68 – 70лв.
0*** 93 23 93 – 70лв.
0*** 52 67 52 – 70лв.
0*** 38 38 03 – 70лв.
0*** 04 43 43 – 70лв.
0*** 98 39 98 – 50лв.
0*** 34 01 34 – 50лв.
0*** 52 37 52 – 50лв.
0*** 98 17 98 – 50лв.
0*** 92 40 92 – 50лв.
0*** 98 46 98 – 50лв.
0*** 98 27 98 – 50лв.
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0*** 32 34 33 – 50лв.
0*** 32 35 33 – 50лв.
0*** 63 10 63 – 40лв.
GLOBUL
08 9299992 1 – 100лв.
08 95 95 26 26 – 80лв.
08 929999 15 – 80лв.
08 929999 17 – 80лв.
08 929999 18 – 80лв.
0897 2 9999 8 – 70лв.
0897 3 8888 5 – 70лв.
0897 3 8888 6 – 70лв.
0890 5 7777 2 – 70лв.
0893 9 5555 6 – 70лв.
0897 3 4444 7 – 70лв.
0897 9 4444 1 – 70лв.
0895 9 4444 7 – 70лв.
0893 7 1111 8 – 70лв.
0893 7777 51 – 60лв.
0893 7777 59 – 60лв.
0892 3333 84 – 60лв.
0892 3333 96 – 60лв.
0892 3333 97 – 60лв.
0893 800 806 – 60лв.
0893 800 807 – 60лв.
0893 73 71 71 – 60лв.
0893 73 79 79 – 60лв.
0893 92 92 91 – 60лв.
0893 61 91 91 – 60лв.
0893 83 82 82 – 60лв.
0897 33 31 31 – 60лв.
0897 35 37 37 – 60лв.
0893 41 40 40 – 60лв.
0893 41 42 42 – 60лв.
0896 57 58 58 – 60лв.
0893 29 28 29 – 50лв.
0896 45 25 45 – 50лв.
0897 35 25 35 – 50лв.
0893 77 11 71 – 50лв.
08 93 89 83 89 – 50лв.
0893 89 82 82 – 40лв.
0894 87 83 87 – 40лв.
0893 92 98 92 – 40лв.
0895 076 077 – 40лв.
0893 912 911 – 40лв.
0896 12 20 20 – 40лв.
0897 22 81 22 – 40лв.
0897 34 54 34 – 40лв.
0893 71 21 71 – 40лв.
0893 71 41 41 – 40лв.
0895 94 24 24 - 40лв.
0896 54 24 24 – 40лв.
0893 52 92 52 – 40лв.
08 93 73 93 83 – 35лв.
0895 36 36 96 – 35лв.
0896 502 501 – 35лв.
0892 30 30 36 – 35лв.
08 93 93 00 33 – 30лв.
0895 07 07 74 – 25лв.
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0895 07 07 79 – 25лв.
0895 07 90 90 – 25лв.
0895 09 09 33 – 25лв.
0895 09 09 44 – 25лв.
0895 09 09 66 – 25лв.
0895 09 09 70 – 25лв.
0897 35 01 35 – 25лв.
0895 09 09 98 – 25лв.
0896 35 03 03 – 20лв.
0895 09 09 23 – 20лв.
0895 09 09 24 – 20лв.
0895 07 36 36 – 20лв.
0895 07 64 64 – 20лв.
0893 91 85 85 – 20лв.
0893 73 95 95 – 20лв.
0890 23 23 50 – 20лв.
Картите са Prima и B-connect. Не са регистрирани, регистрират се БЕЗПЛАТНО във всеки офис на MTEL и GLOBUL.
След първия месец може да се премине по избор на всички абонаментни планове и предплатени услуги. Опция за местене
при друг оператор като се запазва номера. Доставка по куриер за цялата страна.
Хубави номера на невероятни цени! Хубав номер, златен номер, лесен номер, хубави номера, лесни номера, глобул, мтел,
виваком, Фрог, боб, ало,да , hubav nomer, zlaten nomer, lesen nomer, hubavi nomera, lesni nomera, globul, mtel, vivacom, grog,
bob, alo,da , sim card, сим карта, сим карти, B-connect, CARD, FROG, GLOBUL, gold, gsm, M-tel, prima, SIM, vip, VIVACOM,
забележим, златен лесен Номер, предплатен ,Телефон хубав,
http://obiavidnes.com/obiava/46639/hubav-nomer--mtel--globul

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/46637/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv

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.
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http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/46636/detektivska-agenci-ayaks---izneveriizdirvaneprouchvanespravki

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/46635/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

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
http://obiavidnes.com/obiava/46634/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-yambol

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/46633/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi
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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/46632/detektivska-agenci-ayaks---izneveriizdirvaneprouchvanespravki

Курсове за кандидат-студенти
ИНТЕРЛОГОС

и

МАТУРА

по

математика

в

Образователен

център

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по математика в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидат-студенти по математика:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
обучение за решаване на задачи и решаване на тест;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/46631/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-matematika-v-obrazovatelen-centyr-inter

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по история в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по история в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по ИСТОРИЯ:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
обучение за развиване на тема и решаване на тест;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/46630/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-istoriya-v-obrazovatelen-centyr-interlog

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по български език и литература в ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по български език и литература в ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
обучение за развиване на тема и решаване на тест;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
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ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/46629/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-bylgarski-ezik-i-literatura-v-interlogo

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по биология и химия в Образователен център
ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по биология и химия в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по БИОЛОГИЯ и ХИМИЯ:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
обучение за развиване на тема и решаване на тест;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/46628/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-biologiya-i-himiya-v-obrazovatelen-centyr

Прогнози за мачове
Ако футболът ви е в кръвта и обичате залозите този сайт е точно за вас. Тук се предлагат множество различни
предвиждания с голяма успеваемост.
http://obiavidnes.com/obiava/46627/prognozi-za-machove

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/46626/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-geografiya-v-obrazovatelen-centyr-interl

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по английски, немски и френски език в
Образователен център ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по английски, немски и френски език в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ и ФРЕНСКИ ЕЗИК:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
обучение за развиване на есе и решаване на тест;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/46625/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-angliyski-nemski-i-frenski-ezik-v-obra

Курсове за МАТУРА в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
Курсове за МАТУРА в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
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„ИНТЕРЛОГОС” предлага подготовка за МАТУРА по всички предмети (български език и литература, история,
география, математика, химия, биология, английски, немски и френски език):
целогодишно обучение в над 100 астрономически часа, допълнителни часове за тренинг в решаване на тестове и пробни
матури;
малки групи, квалифицирани преподаватели;
преподаване на целия матуритетен материал и регулярно изпитване;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/46624/kursove-za-matura-v-obrazovatelen-centyr-interlogos

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ в СУ, УНСС, УАСГ, ВТУ, ЮЗУ, ЛТУ в Образователен
център ИНТЕРЛОГОС
Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ в СУ, УНСС, УАСГ, ВТУ, ЮЗУ, ЛТУ в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидатстване в СУ, УНСС, УАСГ, ВТУ, ЮЗУ, ЛТУ по български език и
литература, история, география, математика, химия, биология, английски, немски, и френски език:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
малки групи и опитни преподаватели;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/46623/kursove-za-kandidat-studenti-v-su-unss-uasg-vtu-yuzu-ltu-v-obrazovatelen-cen

Курсове за кандидатстване след 7 клас в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидатстване след 7 клас в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
"ИНТЕРЛОГОС" предлага курсове за кандидатстване след 7 клас :
целогодишно обучение в 90 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг в решаване на тест и пробни изпити;
подробно преподаване на целия материал от 5, 6 и 7 клас;
тренинг в решаване на задачи и упражнение върху трансформиращ преразказ;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/46622/kursove-za-kandidatstvane-sled-7-klas-v-obrazovatelen-centyr-interlogos

Озеленяване на дворове и градинарски услуги
Фирмата "Градина Стил" предлага
Автоматизирани Поливни Системи за тревни площи, паркове, градини, спортни терени. Капково напояване ИЗГОДНО И
НА НИСКИ ЦЕНИ, ПРОФЕСИОНАЛНО, БЪРЗО И КАЧЕСТВЕНО - ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ
на градини и алпинеуми, междублокови пространства и изравняване на терени.
Грижа за красивия вид на градини на хотели и ресторанти, частни домове и вили, озеленяване на офис сгради и бизнес
центрове.
Моб. 0888788723
http://gradinastil.com
http://obiavidnes.com/obiava/46621/ozelenyavane-na-dvorove-i-gradinarski-uslugi

Курсове за кандидат-студенти по Английски език
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ и МАТУРА
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети. Подготовката гарантира
успешно полагане на изпитите за Матура, УНСС, СУ, МУ, ТУ и др. вузове в страната.
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Сега вече имате възможност да се запишете на качествен курс по:
Български език и Литература
Математика
География
История
Биология
Химия
Английски език
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват в края на септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността
на курсовете, без значение от стартирането им, е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди
кандидатстудентските изпити и МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
І вноска: 285 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
І вноска: 310 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
занимания по избрания предмет (септември - май)
помагала и материали по избрания предмет
тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
проверка на домашни работи
РОДИНА - България
За контакт с нас:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 19:00 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
E-mail: kursovete@gmail.com
Уеб сайт: http://www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/46620/kursove-za-kandidat-studenti-po-angliyski-ezik

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

Страница 96/114

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

21.10.2012

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/46619/kursove-za-kandidat-studenti-po-himiya

Курсове за кандидат-студенти по Биология
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ и МАТУРА
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети. Подготовката гарантира
успешно полагане на изпитите за Матура, УНСС, СУ, МУ, ТУ и др. вузове в страната.
Сега вече имате възможност да се запишете на качествен курс по:
Български език и Литература
Математика
География
История
Биология
Химия
Английски език
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват в края на септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността
на курсовете, без значение от стартирането им, е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди
кандидатстудентските изпити и МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
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І вноска: 285 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
І вноска: 310 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
занимания по избрания предмет (септември - май)
помагала и материали по избрания предмет
тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
проверка на домашни работи
РОДИНА - България
За контакт с нас:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 19:00 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
E-mail: kursovete@gmail.com
Уеб сайт: http://www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/46618/kursove-za-kandidat-studenti-po-biologiya

Курсове за кандидат-студенти по История
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ и МАТУРА
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети. Подготовката гарантира
успешно полагане на изпитите за Матура, УНСС, СУ, МУ, ТУ и др. вузове в страната.
Сега вече имате възможност да се запишете на качествен курс по:
Български език и Литература
Математика
География
История
Биология
Химия
Английски език
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват в края на септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността
на курсовете, без значение от стартирането им, е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди
кандидатстудентските изпити и МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
І вноска: 285 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
І вноска: 310 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
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Цената включва
занимания по избрания предмет (септември - май)
помагала и материали по избрания предмет
тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
проверка на домашни работи
РОДИНА - България
За контакт с нас:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 19:00 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
E-mail: kursovete@gmail.com
Уеб сайт: http://www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/46617/kursove-za-kandidat-studenti-po-istoriya

Курсове за кандидат-студенти по География
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ и МАТУРА
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети. Подготовката гарантира
успешно полагане на изпитите за Матура, УНСС, СУ, МУ, ТУ и др. вузове в страната.
Сега вече имате възможност да се запишете на качествен курс по:
Български език и Литература
Математика
География
История
Биология
Химия
Английски език
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват в края на септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността
на курсовете, без значение от стартирането им, е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди
кандидатстудентските изпити и МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
І вноска: 285 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
І вноска: 310 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
занимания по избрания предмет (септември - май)
помагала и материали по избрания предмет
тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
проверка на домашни работи
РОДИНА - България
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За контакт с нас:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 19:00 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
E-mail: kursovete@gmail.com
Уеб сайт: http://www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/46616/kursove-za-kandidat-studenti-po-geografiya

Курсове за кандидат-студенти по Математика
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ и МАТУРА
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети. Подготовката гарантира
успешно полагане на изпитите за Матура, УНСС, СУ, МУ, ТУ и др. вузове в страната.
Сега вече имате възможност да се запишете на качествен курс по:
Български език и Литература
Математика
География
История
Биология
Химия
Английски език
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват в края на септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността
на курсовете, без значение от стартирането им, е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди
кандидатстудентските изпити и МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
І вноска: 285 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
І вноска: 310 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
занимания по избрания предмет (септември - май)
помагала и материали по избрания предмет
тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
проверка на домашни работи
РОДИНА - България
За контакт с нас:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 19:00 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
E-mail: kursovete@gmail.com
Уеб сайт: http://www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/46615/kursove-za-kandidat-studenti-po-matematika
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Курсове за кандидат-студенти по Български език и Литература
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ и МАТУРА
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети. Подготовката гарантира
успешно полагане на изпитите за Матура, УНСС, СУ, МУ, ТУ и др. вузове в страната.
Сега вече имате възможност да се запишете на качествен курс по:
Български език и Литература
Математика
География
История
Биология
Химия
Английски език
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват в края на септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността
на курсовете, без значение от стартирането им, е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди
кандидатстудентските изпити и МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
І вноска: 285 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
І вноска: 310 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
занимания по избрания предмет (септември - май)
помагала и материали по избрания предмет
тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
проверка на домашни работи
РОДИНА - България
За контакт с нас:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 19:00 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
E-mail: kursovete@gmail.com
Уеб сайт: http://www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/46614/kursove-za-kandidat-studenti-po-bylgarski-ezik-i-literatura

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
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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/46613/kursove-za-kandidat-studenti-po-angliyski-ezik

Курсове за кандидат-студенти по Химия
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ и МАТУРА
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети. Подготовката гарантира
успешно полагане на изпитите за Матура, УНСС, СУ, МУ, ТУ и др. вузове в страната.
Сега вече имате възможност да се запишете на качествен курс по:
Български език и Литература
Математика
География
История
Биология
Химия
Английски език
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
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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/46612/kursove-za-kandidat-studenti-po-himiya

Курсове за кандидат-студенти по Биология
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ и МАТУРА
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети. Подготовката гарантира
успешно полагане на изпитите за Матура, УНСС, СУ, МУ, ТУ и др. вузове в страната.
Сега вече имате възможност да се запишете на качествен курс по:
Български език и Литература
Математика
География
История
Биология
Химия
Английски език
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват в края на септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността
на курсовете, без значение от стартирането им, е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди
кандидатстудентските изпити и МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
І вноска: 285 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
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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/46611/kursove-za-kandidat-studenti-po-biologiya

Курсове за кандидат-студенти по История
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ и МАТУРА
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети. Подготовката гарантира
успешно полагане на изпитите за Матура, УНСС, СУ, МУ, ТУ и др. вузове в страната.
Сега вече имате възможност да се запишете на качествен курс по:
Български език и Литература
Математика
География
История
Биология
Химия
Английски език
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват в края на септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността
на курсовете, без значение от стартирането им, е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди
кандидатстудентските изпити и МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
І вноска: 285 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
І вноска: 310 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
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/46610/kursove-za-kandidat-studenti-po-istoriya

Курсове за кандидат-студенти по География
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ и МАТУРА
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети. Подготовката гарантира
успешно полагане на изпитите за Матура, УНСС, СУ, МУ, ТУ и др. вузове в страната.
Сега вече имате възможност да се запишете на качествен курс по:
Български език и Литература
Математика
География
История
Биология
Химия
Английски език
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват в края на септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността
на курсовете, без значение от стартирането им, е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди
кандидатстудентските изпити и МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
І вноска: 285 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
І вноска: 310 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
занимания по избрания предмет (септември - май)
помагала и материали по избрания предмет
тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
проверка на домашни работи
РОДИНА - България
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/46609/kursove-za-kandidat-studenti-po-geografiya

Курсове за кандидат-студенти по Математика
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ и МАТУРА
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети. Подготовката гарантира
успешно полагане на изпитите за Матура, УНСС, СУ, МУ, ТУ и др. вузове в страната.
Сега вече имате възможност да се запишете на качествен курс по:
Български език и Литература
Математика
География
История
Биология
Химия
Английски език
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват в края на септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността
на курсовете, без значение от стартирането им, е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди
кандидатстудентските изпити и МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
І вноска: 285 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
І вноска: 310 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
занимания по избрания предмет (септември - май)
помагала и материали по избрания предмет
тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
проверка на домашни работи
РОДИНА - България
За контакт с нас:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 19:00 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
E-mail: kursovete@gmail.com
Уеб сайт: http://www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/46608/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.
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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/46607/kursove-za-kandidat-studenti-po-bylgarski-ezik-i-literatura

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ и МАТУРА
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети. Подготовката гарантира
успешно полагане на изпитите за Матура, УНСС, СУ, МУ, ТУ и др. вузове в страната.
Сега вече имате възможност да се запишете на качествен курс по:
Български език и Литература
Математика
География
История
Биология
Химия
Английски език
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Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват в края на септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността
на курсовете, без значение от стартирането им, е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди
кандидатстудентските изпити и МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
І вноска: 285 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
І вноска: 310 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
занимания по избрания предмет (септември - май)
помагала и материали по избрания предмет
тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
проверка на домашни работи
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/46606/kursove-za-kandidat-studenti

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)
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-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/46605/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza

Детективи Инкогнито - Търсете отговорите на професионално ниво ! - Бургас , Пазарджик ,
Стара Загора , Пловдив
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/46604/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza

Детективи Инкогнито - Търсете отговорите на професионално ниво ! - Бургас , Пазарджик ,
Стара Загора , Пловдив
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
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-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/46603/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza

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

Давам под наем двустаен апартамент в Бургас
Данам под наем двустаен апартамент в град Бургас, в близост до борисовата градина, подходящ както за офис, така и
за живеене. Състои се от хол,трапезария кухненски бокс, спалня и санитарен възел,коридор и тераса. Подови настилкитеракот. Стените са с латексово покритие.
За повече информация
Милена Вичева
0898635651
remax.bg/vip
http://obiavidnes.com/obiava/46602/davam-pod-naem-dvustaen-apartament-v-burgas

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/46601/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/46600/byrzi--krediti--do--1000-lv

Eee PC 1000
Десетинчов дисплей с LED подсветка, Intel Atom процесор и 80-гигабайтов твърд диск
Ram 1024
http://obiavidnes.com/obiava/46598/eee-pc-1000

Lenovo IdeaPad G580
Монитор 39.6 см (15.6") дисплей с HD резолюция (1366 x 768 пиксела) и LED подсветка
ОС Windows 7
Процесор Intel Pentium Processor B950, 2.1 GHz
RAM памет 6 GB, DDR3
твърд диск 1TB SATA
Тегло 2,6 кг
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Видео карта NVIDIA GeForce GT 630M, 2GB DDR3 собствена памет
Други Wi-Fi (B/G/N), 1x HDMI, 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x VGA, Dolby Advanced Audio, HD камера, микрофон, четец за
карти памет, мултитъч тъчпад с жестове, DVD/RW Super Multi записващо устройство, клавиатура с цифров пад,
6-клетъчна Li-Ion батерия
Цвят на корпуса Тъмно кафяв металик
Закупен 03 10 12 за 1200лв
Гаранция 24 месеца
Цена 980 лв
0877540309
http://obiavidnes.com/obiava/46597/lenovo-ideapad-g580

Детоксикатор целутрон квантов анализатор
Детоксикатор целутрон квантов анализатор
БГ магазин предлага на своите клиенти различни видове детоксикатори – високотехнологични устройства,
които с помощта на водната детоксикация помагат на тялото да се пречиства само.
Можете да го използвате сами и употребата му не изисква никаква специална подготовка.
Предлаганите от нас модели са ST-901 A -285 лв; ST-901 С-450лв ;
както и Лазерен детоксикатор ”Laser Blood Cleaner- 480лв” – прочиства кръвта от мастни и отпадни образувания
посредством лазер.
Квантов анализатор за ранна диагностика на здравословното състояние 700 лв
ЦЕЛУТРОН ЗА УСКОРЯВАНЕ НА МЕТАБОЛИЗМА И РЕДУЦИРАНЕ НА ТЕЛЕСНИТЕ МАЗНИНИ 650 лв!
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/46595/detoksikator-celutron-kvantov-analizator

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/46594/elektronna-cigara

Чудноскоп
Заповядайте в магазинa ни на адрес гр. София, бул.“ Ген. Тотлебен“ 43-45
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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;
• 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
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*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-
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