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Имате съмнения ?? - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
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/55473/imate-symneniya----0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

easyHotel Sofia – от 38 лв. за двойна стая с баня и климатик / ЕВТИН НИСКОТАРИФЕН ХОТЕЛ
в централна София
http://www.easyhotel-sofia.bg – easyHotel Sofia / LOW COST е чудесен избор при шопинг турове, туризъм, командировки,
бизнес пътувания и други краткосрочни нощувки.
На 2-3 мин. от метростанция К.Величков, на 5 мин. от Mall of Sofia (бул.Ал.Стамболийски 101), на 10-12 мин. от топ
центъра (с търговските улици и бул. Витоша).
Централна гара и Автогара - 4 спирки с метрото (6 спирки с трамвай) и 5 мин. с такси.
easyHotel Sofia (ИзиХотел София) е нискобюджетен хотел и е изграден по стандартите и изискванията на Британската
нискобюджетна верига еasyHotel.com.
Възможност за уютен престой на ниски цени вече и в централна София.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

РЕЗЕРВАЦИИ САМО ОНЛАЙН 24/7 (или НА РЕЦЕПЦИЯ с предплащане)
Британска традиция и качество в обслужването
9 етажа (асансьор)
57 двойни стаи с прозорци, с двойни легла (капацитет 114 души)
Самостоятелни бани към всяка стая с включени консумативи
Кабелна телевизия в стаята – плоскоекранен LCD телевизор
Високоскоростен Wi-Fi Интернет в цялата сграда – престой 1 ден - 2 EUR/24 ч. (от втория ден - 1 EUR/24 ч.)
На компютъра във фоайето Интернетът е безплатен
Централна климатизация и отопление в цялата сграда (регулира се индивидуално от стенен панел в стаите)

Страница 1/120

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

27.01.2013

Заключване с електронни карти
Подземен гараж - 4 EUR/24 ч.
Външен безплатен паркинг пред хотела
Съхранение на багаж - 2 EUR/24 ч.
Денонощна рецепция
Нощна охрана и видеонаблюдение на общите части
Стая за хора с увреждания
Стаи за непушачи
Бебешки креватчета при заявка (само в стандартните стаи) - 7 EUR/за целия престой
Сешоар - 2 EUR/24 часа (ограничени бройки)
Възможност за гладене (дъска/ютия)
Храна и напитки – вендинг автомати
Факс, копир и скенер – на рецепцията
Лятна градина
Пожароизвестителна инсталация
Не се допускат домашни любимци, освен куче-водач
Познат и предпочитан в цял свят бранд
Гарантирано надеждно плащане с кредитна/дебитна карта
Възможност сами да управлявате резервацията си онлайн
Незабавно потвърждение
Идеален за бизнес пътуване и туризъм

Както и при британската нискотарифна авиокомпания easyJet, за easyHotel Sofia също важи принципа РАННА
РЕЗЕРВАЦИЯ = НИСКА ЦЕНА.
easyHotel Sofia e за осъзнаващия цената клиент, който търси настаняване на централно място, чистота, сигурност и
качество на услугата. Той е за хората, които не правят компромис с нещата от основна необходимост, но биха
жертвали лукса за сметка на ниската цена. Веригата може да бъде открита в центровете на много световни столици, а
концепцията за премерен лукс на страхотна цена се харесва както на индивидуалните, така и на корпоративните
клиенти, които биха искали да избегнат излишни разходи.
easyHotel Sofia е първия представител в България на все по-предпочитаната заради ниските цени за стая, чистотата и
доброто обслужване британска нискотарифна верига easyHotel.com (с 18 нискобюджетни хотела).
Тя вече е стъпила в България, Англия, Холандия, Дубай, Швейцария, Германия, Кипър, Унгария, Шотландия и Португалия.
easyHotel Sofia разполага само с двойни стаи със собствена баня и централна (регулируема) климатизация:
- 48 бр. - тип Small (19-29 EUR/стая);
- 8 бр. - тип Standard (24-34 EUR/стая);
- 1 бр. - за хора с увреждания в инвалидна количка (19-29 EUR/стая).
Цените винаги са за двойна стая (само нощувка за двама) - с включени ДДС, туристическа такса и застраховка.
ЕВТИН и ПРАКТИЧЕН хотел вече и в централна София - МАЛКИ ДВОЙНИ СТАИ от 38 лв. - с ДВОЙНИ ЛЕГЛА,
САМОСТОЯТЕЛНИ БАНИ и ЦЕНТРАЛНА КЛИМАТИЗАЦИЯ (регулируема).
Настаняване: след 15:00; Напускане: до 10:00.
При ранно пристигане – ако желаете, оставете багажа си на съхранение до настаняването - 2 EUR/24 ч.
Не се приемат резервации по е-мейл / телефон / факс. Възможностите са 2 – online или на Рецепция с предплащане.
Не се предлагат почасови нощувки.
Цялата информация за цени, условия при настаняване, местоположение и резервации ще получите като посетите
българския сайт на easyHotel Sofia: http://www.easyhotel-sofia.bg .
Моля, проверете сами цените, които са динамични и се променят според заетостта, като имате възможност да
резервирате веднага, ако те Ви удовлетворяват.
След като в сайта изберете една от резервационните системи (www.easyhotel.com или www.booking.com/5ecdc7d3da8ac ),
както и желаните дати за резервация, веднага ще видите типа на свободните стаи и цените важащи за момента. Ако
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Ви харесват, резервирайте веднага, защото на следващия ден може и да са по-високи.
Посещението на резервационните системи не Ви обвързва непременно с резервация, а това би Ви послужило за
информация за цените в момента, както и за наличието на различните типове свободни стаи.
Модерната девететажна сграда е разположена в новото Сити на столицата и е само на 5 минути от по-важните
административни и бизнес сгради, културните и исторически забележителности, местата за шопинг и развлечения.
Подходящо място, както за туристи, така и за делови гости на София. Ние Ви предлагаме централно местоположение,
уют, свежест и функционалност в обзавеждането, перфекционизъм в обслужването и същевременно изключително ниски
цени.
С цел постигане на ниски цени, площта на стаите (баните) е сведена до минимум. Въпреки това, всяка от тях е с двойно
легло, самостоятелна баня с кърпи и шампоан, телевизор с плосък екран, климатик, шкаф, тоалетка с огледало. В цялата
сграда има достъп до Wi-Fi интернет, а при необходимост гостите могат да използват факс, копир и скенер на
рецепцията. Във фоайето гостите могат да открият вендинг машини за топли и студени напитки и пакетирани закуски.
easyHotel Sofia не задължава своите гости да ползват допълнителни услуги, затова те не са включени в цената. Срещу
символично заплащане може да ползвате Wi-Fi Интернет в целия хотел (на компютъра във фоайето е безплатен), да
заявите почистване на стаята или допълнителни кърпи, да оставите багажа си на съхранение или автомобила си в
подземния гараж.
Това е направено с цел цените за нощувка да са възможно най-ниски и да не се повишават излишно цените за тези гости,
които не желаят да се възползват от тези удобства.
Във веригата easyHotel е дадена възможност на личен избор.
С цел предлагане на ниски цени на нощувките, се приемат единствено онлайн резервации или резервации на място (на
Рецепция с предплащане).
бул. Тодор Александров / ул. Алдомировска 108, София 1330
Българският сайт: http://www.easyhotel-sofia.bg (онлайн резервации на български език)
Онлайн резервации (oфициален уебсайт): http://www.easyhotel.com ; enquiries@sofia.easyhotel.com
Телефон/факс: +359 (0)2 9201654 / +359 (0)2 8228215
ВИДЕОКЛИПОВЕ - http://www.youtube.com/watch?v=SZ48PSunNkA ; http://www.vbox7.com/play:099d9d61 ;
http://www.facebook.com/pages/easyHotel/17908304673 - станете наш приятел във Facebook ;
https://twitter.com/easyHotel_Sofia ; http://twitter.com/easyhotels - посетете ни и в Twitter ;
http://www.easyhotel.com/hotels.html - тук са всички хотели от веригата в различните държави (както и този в България)
и може да си направите резервация за съответната дестинация
http://obiavidnes.com/obiava/55373/easyhotel-sofia--ot-38-lv-za-dvoyna-staya-s-banya-i-klimatik--evtin-niskotarife

Детективска агенция "СТАР" - 0885350440
Детективска агенция “Стар” предлага професионални и дискретни детективски разследвания на териториятана цялата
страна.
- Разкриване на изневери с фото и видео материали
- наблюдение
- проучвания
- справки за адреси ,месторабота ,телефони
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
-поставяне на скрити аудио и записващи устройства
-установяване на биологични родители
- събиране на данни
- намиране на лица и установяване на тяхното местонахождение.
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Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!
http://obiavidnes.com/obiava/55202/detektivska-agenciya-star---0885350440

Изкупуваме Ниви в гр.Павликени на цена 1000лв.
Изкупуваме Земеделска Земя в следните области:София, Видин, Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново,
Ловеч,гр.Севлиево, Русе, Разград, Търговище,Шумен, Силистра,Варна,гр.Перник 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- 236- 248, 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/55542/izkupuvame-nivi-v-grpavlikeni-na-cena-1000lv

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg
skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/55541/sigurna-rabota

ПРЕДЛАГАМ ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО ИНТЕРНЕТ
Търсим хора за надомна дейност от цялата страна.Можете да я извършвате от дома си,от офиса си в удомно за вас
време.Това е най-реалното предложение за изкарване на пари чрез интернет.В нашия сайт щте намерите подробно
информация за какво точно се състои дейността и какви са условията за започване,вижте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/55540/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10
Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/55539/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

СЪЗДАЙТЕ СИ НОВА ПЕЧЕЛИВША РАБОТНА СРЕДА В ИНТЕРНЕТ
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Всеки може да си създаде печеливша работна среда в интернет и да печели от него приходи използвайки само
безплатните възможности на интернета.Без да влага лични средства използвайки само безплатните
приложения.Посетете нашия сайт и ще получите подробна информация с илиюстрации на Български език
http://startbux.webnode.com/
Много хора искат да печелят от интернет,но незнаят как да го направят.Посетете нашия сайт и ще научите кои са
най-ефективните начини за печеляне от интернет.Без лични инвестиции използвйки само безплатните ресурси прдлагащи
се в интернет.Подробно описание на достъпен разбираем език само в сайта ни http://startbux.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/55538/syzdayte-si-nova-pechelivsha-rabotna-sreda-v-internet

НАУЧЕТЕ КАКВИ СА НАЧИНИТЕ ЗА ПЕЧЕЛЕНЕ ОТ ИНТЕРНЕТ
Много хора искат да печелят от интернет,но незнаят как да го направят.Посетете нашия сайт и ще научите кои са
най-ефективните начини за печеляне от интернет.Без лични инвестиции използвйки само безплатните ресурси прдлагащи
се в интернет.Подробно описание на достъпен разбираем език само в сайта ни http://startbux.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/55537/nauchete-kakvi-sa-nachinite-za-pechelene-ot-internet

5-те Най-сигурни начина за печалба от интернет
Всеки може да си създаде печеливша работна среда в интернет и да печели от него приходи използвайки само
безплатните възможности на интернета.Без да влага лични срества използвайки само безплатните
приложения.Предлагаме ви 5-те Най-сигорни печеливши възможности за печелене от интернет.Посетете нашия сайт и
ще получите подробна информация с илюстрации на Български езикhttp://startbux.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/55536/5-te-nay-sigurni-nachina-za-pechalba-ot-internet

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/55535/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
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http://obiavidnes.com/obiava/55534/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

BX-98 Строителство и Ремонти
ВХ-98 е строителна организация , регистрирана през 1998г.Фирмата е с основен предмет на дейност:
Изграждане на еднофамилни къщи
Широка гама строително-ремонтни дейности и довършителни работи
• Цялостно саниране на сгради
• Топлоизолации
• Шумоизолации
• Довършителни и ремонтни работи по системата на Сухо строителство
• Цялостно реконструиране и изграждане на покривни конструкции
• Възможност за направа на широка гама мазилки, замазки, подови покрития , дървени декоративни конструкции и др.
• Производство на изделия от метал - декоративни екстериорни изделия от ковано желязо , голям набор от различни
видове метални врати , огради и парапети
www.BX-98.com
http://obiavidnes.com/obiava/55533/bx-98-stroitelstvo-i-remonti

нови турбокомпресори за 450лв
PRODAVAM
NOVI
TURBINI
I
GEOMETRII
ZA
VW-AUDI-SEAT
SKODA-T4-T5-90-100-105-110-115-130-140-450-170KS-BMW-320-330-530-730-136-150-180-218KS-MERCEDES-200-220-250300
SPRINTAR-2/7-2/9-RENO
CANGO
CLIO
MEGAN
LAGUNA
ESPAIS-100-105-120-130-150KS-OPEL-CORSA-ASTRA-VECTRA-SINTRA
ZEFIRA
MOVANO-1/5-1/7-1/9-2/2-PEGO
206-307-406-407-607-JAMPER BOXER-EXPERT-806-1/4HDI-1/6-2.0-2/2HDI-2/5-2/8-FIAT PUNTO SCUDO STILP BRAVO
DUCATO IVECO-1/9JTD-2/2-2/5-2/8-ALFA LANCHA-FORD-FOKUS MONDEO TRANZIT-1/6HDI-1/8-2.0-2/5-2/2-TOYOTA
MAZDA6-CITRUEN-C2-C3-C4-C5-C6-EVAZION JAMPER0 kia 400lv garanciq 1 god-0885520382
http://obiavidnes.com/obiava/55532/novi-turbokompresori-za-450lv

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Пловдив
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/55531/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-plovdiv

Детективска Агенция - Фокс- Частни Детективи
Детективска агенция Фокс-специализирани детективски услуги
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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/55530/detektivska-agenciya---foks--chastni-detektivi

Вулканични камъни
Вулканични камъни
Релакс с горещи вулканични камъни ! Масажът с горещи камъни (стоун терапия),
е един от най-древните методи за релаксация и оздравяване. При контакт с тялото предварително затоплените гладки
лава-камьни
предават своята природна енергия, чрез която се превьзмогва умората и стреса и релаксира нервната система.
Премахва се енергийния дисбаланс, отпускат се мускулите и се подобрява гьвкавостта на ставите.
Сьчетанието на енергийното вьздействие на лава-камьните с ритуала на мануалния масаж стимулира прилив на
позитивна енергия,
добро здраве и душевна хармония. В какво се състои лечебният ефект на масажа с горещи камъни?
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/55529/vulkanichni-kamyni

Работа от Дома от $1 до $2000 на месец!
Имате свободно време, не ви достигат месечните финанси или просто сте останали без работа! Ще ви представя лесен
и бърз начин да печелите от Интернет, седейки си вкъщи! Това от което имате нужда е: компютър с интернет,
свободно време и постоянство.
В сайта ни можете да получите повече инфомация какво е нужно да се направи. Преведен сайт на БГ, немски и английски
език
http://rabotaotdoma.wix.com/workfromhome/
http://obiavidnes.com/obiava/55528/rabota-ot-doma-ot-1-do-2000-na-mesec

Частни уроци по Математика!
Уроци по математика за текуща подготовка,кандидатстване и матура.Атрактивни цени!100% успеваемост!
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http://obiavidnes.com/obiava/55527/chastni-uroci-po-matematika

Детективска Агенция Инкогнито -Детективски услуги
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/55526/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi

Детективи Инкогнито - Търсете отговорите на професионално ниво ! - Бургас , Пазарджик ,
Стара Загора , Пловдив
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
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-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/55525/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza

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.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения , включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ !!!
Всички правни действия, които предприемаме с цел напълно освобождаване от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и ОТГОВОРНОСТИ са в
съответствие с действащата нормативна уредба.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/55524/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.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения , включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ !!!
Всички правни действия, които предприемаме с цел напълно освобождаване от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и ОТГОВОРНОСТИ са в
съответствие с действащата нормативна уредба.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
0877 37 20 83
0884 57 80 53
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http://obiavidnes.com/obiava/55523/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.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения , включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ !!!
Всички правни действия, които предприемаме с цел напълно освобождаване от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и ОТГОВОРНОСТИ са в
съответствие с действащата нормативна уредба.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/55522/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Шопинг туризъм в Италия
Фирма H&D sas , организира 3/4 дневни екскурзий за шопинг в Италия зона Чивита нова /Марке/. Пазаруване директно
от фабриките на „ Чезаре Пачоти , Алберто Гуардиани , Неро Джардини , Тотс , Прада , Лаура Биаджоти, Ботичели ,
Фаби , Джеокс и други „. Посештение и на няколко Олтлета .
Примерна програма
Тръгване от летище София 6.00

Пристигане в Рим 8.00 ч
Отпътуване от Рим 9.00 ч с превоз на фирмата до Чивита нова / път около
Настаняване в Хотел към 1 / 2 часа , обяд

3.00 часа/
Следобеден шопинг от 16.00 ч до 20.00 ч
Вторият и третият ден ще бъдат изцяло програмирани и съобразени с желанието на клиентите и часа за отпътуване
към България.
Примерни цени за 3 дневен шопинг
320.00 евро на човек в които са вкл. ,, самолетен билет отиване и връщане , превоз от Рим до Чивита нова и обратно ,
хотел и екскурзовод/ преводач който ще съдейства през целия престой на групата
Храненията се заплащат на място .
Транспортът до обектите 20.00 евро на ден на човек
.
Заплащане на екскурзията при настаняване в хотела
За контакти тел. Бг 0887 33 65 61 , тел. Ит 0039 3804306989
http://obiavidnes.com/obiava/55521/shoping-turizym-v-italiya

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
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насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/55520/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

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/55519/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/55518/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
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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/55517/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

Автоелектро сервиз.Посещение на място.Диагностика
Автоелектро услуги.Ремонт на стартери,алтернатори,аларми и др.Професионална компютърна диагностика на всички
системи на Вашия автомобил в удобно за Вас време.ПОСЕЩЕНИЕ НА МЯСТО
тел.0876318373
http://obiavidnes.com/obiava/55516/avtoelektro-servizposeshtenie-na-myastodiagnostika

Чанта Trust Ultrabook Bag
Чанта Trust Ultrabook Bag, до 14" (35.56 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/55515/chanta-trust-ultrabook-bag

Чанта Trust Notebook Carry Bag Classic BG-3680Cp
Чанта Trust Notebook Carry Bag Classic BG-3680Cp, до 17" (43.18 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/55514/chanta-trust-notebook-carry-bag-classic-bg-3680cp

Чанта HP Essential Top Load Case
Чанта HP Essential Top Load Case, до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/55513/chanta-hp-essential-top-load-case
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Раница HP Value Backpack
Раница HP Value Backpack, до 16" (40.64 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/55512/ranica-hp-value-backpack

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg
skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/55511/sigurna-rabota

ПРЕДЛАГАМ ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО ИНТЕРНЕТ
Търсим хора за надомна дейност от цялата страна.Можете да я извършвате от дома си,от офиса си в удомно за вас
време.Това е най-реалното предложение за изкарване на пари чрез интернет.В нашия сайт щте намерите подробно
информация за какво точно се състои дейността и какви са условията за започване,вижте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/55510/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10
Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/55509/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

ASRock G41M-GS3
ASRock G41M-GS3, G41, S775, DDR3, VGA+PCI-E, SB5.1, Lan1000, SATA, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/55508/asrock-g41m-gs3

Thermaltake eSPORTS Theron
Thermaltake eSPORTS Theron, оптична (100-5600dpi), 8 програмируеми бутона, макроси, USB
http://obiavidnes.com/obiava/55507/thermaltake-esports-theron

ROCCAT Kova [+]
ROCCAT Kova [+], оптична (400-3200dpi), светеща, макроси, USB
http://obiavidnes.com/obiava/55506/roccat-kova-

ROCCAT Savu
ROCCAT Savu, оптична (400-4000dpi), светеща, макроси, USB
http://obiavidnes.com/obiava/55505/roccat-savu
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ROCCAT Kone Pure
ROCCAT Kone Pure, лазерна (200-8200dpi), светеща, макроси, USB
http://obiavidnes.com/obiava/55504/roccat-kone-pure

ROCCAT Kone [+]
ROCCAT Kone [+], лазерна (6000dpi), светеща, макроси, тежести, USB
http://obiavidnes.com/obiava/55503/roccat-kone-

Razer Orochi™ 2013
Razer Orochi™ 2013, лазерна, 6400dpi, bluetooth/USB
http://obiavidnes.com/obiava/55502/razer-orochi-2013

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/55501/detektivska-agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-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.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/55500/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
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приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/55499/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

SteelSeries Kana Dota 2 Edition
SteelSeries Kana Dota 2 Edition, комплект мишка & пад, черна, оптична, USB
http://obiavidnes.com/obiava/55498/steelseries-kana-dota-2-edition

Предпазна каска за косене на трева и рязане на дърва
ПРЕДПАЗЕН ШЛЕМ ИЗРАБОТЕН ОТ УСТОЙЧИВ ПОЛИЕТИЛЕН.ТЯЛОТО НА КАСКАТА НЕ СЕ ДОПИРА ДО ГЛАВАТА
И СА ВЗЕТИ СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА ДОБРА ВЕНТИЛАЦИЯ НА ПРОСТРАНСТВОТО ОКОЛО И НАД
ГЛАВАТА.КАСКАТА ИМА И ПОДВИЖЕН ПРЕДПАЗЕН ЩИТ КОЙТО ЛЕСНО И УДОБНО СЕ СПУСКА ПРИ
РАБОТА.ПРЕПОРЪЧВА СЕ ПРИ РАБОТА С МОТОРНИ КОСИ,
ХРАСТОРЕЗИ И МОТОРНИ РЕЗАЧКИ ЗА
ДЪРВА.КАСКИТЕ ИМАТ МОНТИРАНИ КЪМ ТЯХ АНТИФОНИ ЧИЕТО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ МОЖЕ ДА СЕ РЕГУЛИРА
ПО ВИСОЧИНА ЗА ДА ПРИЛЯГАТ УДОБНО И ПЛЪТНО ДА ПОКРИВАТ С ЛЕК НАТИСК УШНАТА МИДА.
http://obiavidnes.com/obiava/55497/predpazna-kaska-za-kosene-na-treva-i-ryazane-na-dyrva

БЕНЗИНОВИ ХРАСТОРЕЗИ VIKI
Професионални бензинови косачки /храсторези/ със каска за косене на груби треви, издънки и храсти. Доставя се в
комплект с кордова глава и тризъб метален диск с ф 255 мм за косене на треви. Има центробежен съединител, помпа за
подкачване на горивото при първоначално стартиране. Може да се слагат циркулярни дискове за почистване на издънки и
млади дървета с диаметър до 5-6 см. Мощен и с висок въртящ момент. Тип на двигателя: Едноцилиндров, бензинов,
двутактов, въздушно охлаждане. Обем на цилиндъра: 42.7cc (кубика) Мощност: 1.5 KW при 6500 в минута.Конски сили:
2.0.Специфичен разход на гориво: 610 g/kWh. Обороти на празен ход: 3200 в минута.Обороти при които се включва
центробежния съединител: 4800 в минута.Максимални обороти: 8500 в минута.Начин на стартиране: ръчно. Обем
бензинов резервоар: 1100 мл. Ширина на косене с метален нож: 25.5см.Ширина на косене с корда: 43см.Диаметър на
кордата: 2.4мм.Диаметър на тръбата/пръта: 26мм.Съотношение на Бензин с Двутактово масло: 40:1 (25мл. за 1л.
бензин)Омасляване масло/бензин: 1:25 - (1 литър бензин A95h се смесва с 25 мл. двутактово масло).Ниво на вибрациите
ляво/дясно 2,8/2,4 м/сек.Ниво на звуково налягане: 92 децибела(Lpa=92db(A)K=3 db(A))Ниво на мощността на шум: 107
децибела (Lwa=107db(A))Опаковка: 2 части’.Тегло с празен резервоар: 5.8 кг.Тегло на целия комплект: 9.0 кг.Комплекта
включва:бензинов храсторез, кордова глава, тризъб диск и презраменен колан за лесна употреба.
http://obiavidnes.com/obiava/55496/benzinovi-hrastorezi-viki

МАШИНКА ЗА ЗАТОЧВАНЕ НА ВЕРИГИ - ХИТ ЦЕНА 55 ЛВ
Спецификация: Мотор: 230 волта на 50 херца Мощност: 90 вата Скорост в ненатоварено състояние: 5000 оборота в
минута Капацитет на колелата 105 мм Тегло 2.3 кг.
http://obiavidnes.com/obiava/55495/mashinka-za-zatochvane-na-verigi---hit-cena-55-lv

БЕНЗИНОВИ ХРАСТОРЕЗ
Здрава моторна коса с екологичен и мощен двигател.Оборудвана с мултифункционална лостова ръкохватка за
ергономично водене на уреда.За бързо,удобно и икономично косене на големи зелени площи и жилави и спластени бурени и
храсти.Подходяща за честа употреба с голямо натоварване.Окомплектована с подходящ режещ инструмент, може да
се използва и за рязане на дървовидни храсти и стебла с дебелина до 5-7см.Всичко това може да видите в приложеното
по-долу видео.Доставя се в комплект с кордова глава и тризъбен метален нож. .ОБОРУДВАН Е С ЕДИНСТВЕНИЯ НА
НАШИЯ ПАЗАР ОРИГИНАЛЕН, комфортен и лек презраменен колан-САМАР STIHL ЗА БЕЗОПАСНА И УДОБНА
РАБОТА!!!!
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Двигателя е с центробежен съединител и помпа за подкачване на горивото при първоначално стартиране.Може да се
слагат циркулярни дискове/имаме такива на склад/за почистване на бурени и млади стебла до 5-7см.Храстореза има
темпомат за поддържане на постоянна скорост на мотора при рязане не е нужно да се дава газ с ръката.Всички
възможни резервни части за храсторези и резачки за дърва,шини,вериги,карбуратори,капаци ролки и много други редовно
на склад.
ВАЖНО !!! УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕТО НА СТОКИТЕ ИМАТЕ ПРАВО ДА ГИ ПРОВЕРИТЕ И
ТОГАВА ДА ПЛАТИТЕ,ЗАЩОТО НА ПАЗАРА СЕ ПОЯВИХА ФИРМИЧКИ КОИТО СЕ СТРЕМЯТ ДА ВИ ЗАБЛУДЯТ,ЧЕ
ИМАТ САМАР,А ВСЪЩНОСТ ИЗПРАЩАТ ОБИКНОВЕН КОЛАН- НЕОБЕЗОПАСЕН И НЕ ФУНКЦИОНАЛЕН. БЪДЕТЕ
ВНИМАТЕЛНИ !!!!!!
Двигател: бензинов, въздушно охлаждане, един цилиндър, двутактов.
Обем двигател: 45 куб. см. Мощност: 1.8 kw /2.5 конски сили/
Обороти: 6500 об./мин. Максимални обороти: 8000 об./мин.
Диаметър на ножа: 255 мм Омасляване масло/бензин: 1: 40 /1 л бензин a95h: 35 мл двутактово масло/
Обем бензинов резервоар: 1 л Ниво на вибрациите ляво/дясно 2,8/2,4 м/сек? Ниво на шум: 105 db Размери: 183х61х42 мм
http://obiavidnes.com/obiava/55494/benzinovi-hrastorez

Соларна маска +LED - ОСВЕТЛЕНИЕ
Спецификация:Размер на касетата:110х90x10mmРазмер на стъклото:91х41mmВреме за реакция:от светло към
тъмно:0.1msВреме
за
реакция:от
тъмно
към
светло:0.2-0.7ms/с
регулация/Ултравиолетова
защита:/0.0003%/313nm/,/0.006%/365nm/Инфрачервена
защита:/0.01%/780-2000nm/Позиция
на
затъмнение:DIN
4/9-13Чуствителност : РегулеруемаLED осветление - About 18,000 LUXБатерия:Solar Cell 2CR2032Температура на
работа:от -5 С до 55 СТежест: 490 g
http://obiavidnes.com/obiava/55493/solarna-maska-led---osvetlenie

Верижен трион Вики
Двигател: бензинов - двутактов, въздушно охлаждане, един цилиндър.
Обем двигател: 53 куб. см.
Мощност: 3 конски сили
Обороти на празен ход: 2800 об./мин.
Максимални обороти: 12000 об./мин.
Дължина на шината: 40 см.
Омасляване масло/бензин: 1:50 /1 л бензин А95H: 20 мл двутактово масло/
Обем бензинов резервоар: 500 мл
Обем маслен резервоар: 250 мл
Тегло: 5.2 кг .Това е машина за различни дейности с отлична динамика на двигателя,
здрава метална конструкция и странично обтягане на веригата. Снабдена
е с антивибрационна система на тампони като горивният резервоар заедно
с ръкохватките е отделен от корпуса и режещия апарат, за допълнително
намаляване на вибрациите. Регулируема маслена помпа и пластмасов въздушен
филтър с дълъг живот.
http://obiavidnes.com/obiava/55492/verijen-trion-viki

Инверторни IGBT електрожени VIKI-MMA160
Инверторен IGBT електрожен MMA 160. Това е електрожен с най-новата разработка на базата на IGBT транзистори,
предназначен за извършване на прецизни заваръчни дейности с всички видове електроди. Предимствата на този
електрожен са: Намалено импулсно натоварване на мрежата – за предприятия, които имат ограничение на мощността
на електрическата мрежа прилагането на IGBT технологията позволява да се инсталират повече заваръчни постове.
Заваряването не причинява смущения в мрежата – енергията, запасена в кондерзаторната група, изглажда падовете и
пиковете по линията дори в момента на заваряване. Прецизен контрол на заваръчният ток- комутацията на
напрежението се осъществява с IGBT транзистори. Те се включват и изключват с честота от 800 до 4000 пъти за
секунда. За разлика от всички други заваръчни апарати, които се включват от заваръчното управление, но остават
включени, докато мрежовото напрежение премине през "0", то при транзисторите се управлява както включването
така и изключването, което позволява прецизно управление на заваръчния ток. При него мрежовото напрежение се
изправя чрез мостова схема (Ларионов) и се филтрува от подходящ кондензатор с цел да се намалят пулсациите му.
Включването и изключването на транзисторите /за разлика от всички други заваръчни методи/ е управляемо и
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алгоритмите за управление на заваръчния процес са предсказуеми. Само времето, през което IGBT транзисторите са
включени (ширината на импулса), определят енергията, която се подава към заваръчния апарат. Технически
характеристики: Инверторен електрожен за ръчно електродъгово заваряване - IGBT технология Вградени функции:
Функция Hot Start - за лесно запалване на дъгата Функция Anti Stick - прекъсване на захранването, за избягване на
залепването на електрода за материала Функция Arc Force - регулиране динамиката на дъгата Защита от
пренапрежение.Обхват на заваръчния ток: 5 - 160A Захранващо напрежение: 220 V Захранваща мощност: 3,9 kVA Cos f:
0,93 Напрежение без товар: 62 V Електроди: до 3,2 мм включително Степен на защита: IP23 Тегло на целия комплект:
6,2 кг Тегло само на електрожена- 3,8кг В комплект със заваръчни кабели,чукче и маска.Подходящ е както при
строително-монтажни дейности, така и за домашно ползване. .Разгледайте и други наши артикули на адрес:
htt:mashiniinstrumenti.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/55491/invertorni-igbt-elektrojeni-viki-mma160

БЕНЗИНОВИ КОМБИНИРАНИ ГЕНЕРАТОРИ 3.5 KW / 6.5 Hp - ТРИФАЗНИ И МОНОФАЗНИ
- СТАРТЕР И ДИСТАНЦИОННО
Предлагаме
нови
бензинови
четиритактови
генератори
модел
2012
година
за
монофазенток,мощност5.5KW,материал:мед,въздушно охлаждане, двигател 13 Hp, работна честота: 50 Hz.,волтаж:
220+12V., AVR / automatic voltage regullator / вградена платка за автоматично регулиране и стабилизиране на
напрежението, автоматичен предпазител против претоварване на генератора,магнетен стартер, автостартер с ключ
и акумулатор. Максимална мощност: 5.5 kW, постоянно отдадена мощност: 5.0 kW., лесноподвижен - с 2 колела. Има 2
броя изходи за 220 V и един за 12 V. Разход на гориво-0.950 литра бензин за час при пълно натоварване.Размерите му са:
височина 55см.,ширина 51см.и дължина 68см. Тегло-85кг. Обявената цена е за 1 брой генератор.РАЗГЛЕДАЙТЕ И ДРУГИ
НАШИ АРТИКУЛИ НА АДРЕС: htt:mashiniinstrumenti.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/55490/benzinovi-kombinirani-generatori-35-kw--65-hp---trifazni-i-monofazni---starte

Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
Графичен дизайн.
Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради 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 Индивидуален уникален дизайн за всеки
интериор с професионална визия.
http://obiavidnes.com/obiava/55489/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-sgra

Инверторни IGBT електрожени
Инверторни електрожени ВИКИ-WSM 200. Могат да се използват както за ръчно електродъгово заваряване така и за
заваряване с нетопим електрод в защитна газова среда ”АРГОН”. Електрожените са изключително олекотени,
притежават отлични заваръчни характеристики, позволяват използването на всички видове електроди (рутил
стандартен, неръждаем, чугунен и стоманен) с диаметър от 1мм до 4мм.включително
Вградени функции:
HOT START - за облекчено запалване на заваръчната дъга.
ANTISTICK - против залепване на електрода.
ARC FORCE - за стабилизиране на дъгата по време на заваряването.
Гарантирано заваряване с всички видове електроди с дебелина до 4mm., включително и с волфрамов електрод в защитена
среда (TIG). Изключително високо качество на заварката както при черни, така и при цветни метали.
Моделите ”VIKI WSM 200” са апарати за ММА и ТИГ- електродъгово заваряване и заваряване с волфрамов електрод в
защитна газова среда. Превключването между двата режима става много лесно, посредством ключе на лицевия панел.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:.
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Автоматично охлаждане с вентилатори.
Захранващо напрежение AC V 220/50Hz.
Обхват на заваръчния ток /А/: 10-200А
Тегло: 9кг.
Размери: височина 30см.,широчина 17см.,дължина 40см.
Олекотен неметален (пластмасов) кожух.
Степен на защита IP 21
Входяща мощност (KVA) MMA/TIG- 6,6/4,5
Консумирана мощност при 100% натоварване/200А/: ММА-28V/TIG-18V
Окомплектовка: кабел за маса, кабел с ръкохватка за електроди, аргонова ръкохватка /шланг за TIG заваряване/, маска и
аксесоари.
http://obiavidnes.com/obiava/55488/invertorni-igbt-elektrojeni

СЪЗДАЙТЕ СИ НОВА ПЕЧЕЛИВША РАБОТНА СРЕДА В ИНТЕРНЕТ
Всеки може да си създаде печеливша работна среда в интернет и да печели от него приходи използвайки само
безплатните възможности на интернета.Без да влага лични средства използвайки само безплатните
приложения.Посетете нашия сайт и ще получите подробна информация с илиюстрации на Български език
http://startbux.webnode.com/
Много хора искат да печелят от интернет,но незнаят как да го направят.Посетете нашия сайт и ще научите кои са
най-ефективните начини за печеляне от интернет.Без лични инвестиции използвйки само безплатните ресурси прдлагащи
се в интернет.Подробно описание на достъпен разбираем език само в сайта ни http://startbux.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/55487/syzdayte-si-nova-pechelivsha-rabotna-sreda-v-internet

5-те Най-сигурни начина за печалба от интернет
Всеки може да си създаде печеливша работна среда в интернет и да печели от него приходи използвайки само
безплатните възможности на интернета.Без да влага лични срества използвайки само безплатните
приложения.Предлагаме ви 5-те Най-сигорни печеливши възможности за печелене от интернет.Посетете нашия сайт и
ще получите подробна информация с илюстрации на Български езикhttp://startbux.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/55486/5-te-nay-sigurni-nachina-za-pechalba-ot-internet

НАУЧЕТЕ КАКВИ СА НАЧИНИТЕ ЗА ПЕЧЕЛЕНЕ ОТ ИНТЕРНЕТ
Много хора искат да печелят от интернет,но незнаят как да го направят.Посетете нашия сайт и ще научите кои са
най-ефективните начини за печеляне от интернет.Без лични инвестиции използвйки само безплатните ресурси прдлагащи
се в интернет.Подробно описание на достъпен разбираем език само в сайта ни http://startbux.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/55485/nauchete-kakvi-sa-nachinite-za-pechelene-ot-internet

Pad ROCCAT Taito Mini-Size
Pad ROCCAT Taito Mini-Size, 26.55 х 21 x 0.3 cm
http://obiavidnes.com/obiava/55484/pad-roccat-taito-mini-size

Pad ROCCAT Taito Mid-Size
Pad ROCCAT Taito Mid-Size, 40 х 32 x 0.3 cm
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http://obiavidnes.com/obiava/55483/pad-roccat-taito-mid-size

Частен Детектив Иван Иванов-Детективски Услуги-дългогодишен професионален опит!!!
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
изневяра и развод-разследване,
издирва лица,справки,
Корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота,
Открива биологични родственици,
наблюдава деца и възрастни с подозрително поведение
-(алкохол,хазарт,наркотици)
Технически контрол-аудио,видео,сателитно наблюдение,
високотехнологично оборудване,
информационна киберсигурност,
съдействие при сделки с имоти-проверка.
Основната цел е:бързина,коректност,
качество и достоверност на събраната информация
и най-вече пълна Дискретност!!!
"Незабравяйте-онзи,който владее информацията ,контролира ситуацията"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;detective-fox@infojoker.bg
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/55482/chasten-detektiv-ivan-ivanov-detektivski-uslugi-dylgogodishen-profesionalen-opit

Детективска Агенция Бургас Фокс- Частни Детективи -0888400413, 0897024504
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!"
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Е-mail:fox@detectiv-bg.com
tel:0888400413 , 0897024504
http://obiavidnes.com/obiava/55481/detektivska-agenciya-burgas-foks--chastni-detektivi--0888400413-0897024504

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Пловдив
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/55480/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-plovdiv

0877696928 -Частен Детектив - Детективска Агенция Инкогнито
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

Страница 20/120

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

27.01.2013

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/55479/0877696928--chasten-detektiv---detektivska-agenciya-inkognito

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
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/55478/detektivska-agenciya-inkognito-chasten-detektiv

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
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-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/55477/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv

Pad ROCCAT Taito King-Size
Pad ROCCAT Taito King-Size, 45.5 х 37 x 0.3 cm
http://obiavidnes.com/obiava/55476/pad-roccat-taito-king-size

Pad ROCCAT Sota
Pad ROCCAT Sota, 35 х 27 cm
http://obiavidnes.com/obiava/55475/pad-roccat-sota

ЕЛ. ТЕХНИЦИ за окабеляване
ЕЛ. ТЕХНИЦИ за окабеляване, свързване и монтиране на фотоволтаични системи на покриви по обекти във Франция
Изисквания:
- Диплома или квалификация за Ел. техник или Електроника
- Сръчност и прецизност при изпълнение на зададената работа
- Лоялност към колеги и работодател, умения за работа в екип
- Желание за работа на срочен договор от 3 до 6 месеца
- Може и без опит в инсталирането на Фотоволтаици
Фирмата предлага:
- Трудов договор по българското законодателство с платени данъци и осигуровки
- Безплатна квартира (съгласно френските стандарти) и безплатен транспорт до строителните обекти
- Осемчасов работен
- Възнаграждение от 1650 лева (стартово) до 2100 лева + бонуси
- Възможност за подновяване на договора
***Необходимо е да се явите ЛИЧНО (след запазен час за интервю) в офиса на Агенция за работа „КИРКОВА” –
гр. София, на ул. „Узунджовска” 12, етаж 2 (Пресечка на бул. Витоша в близост до кръстовището с ул. Солунска).
GPS координати 42.692149,23.3189 (копирайте само цифрите на Вашия браузър)
***ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЧАС И ДЕН ЗА ИНТЕРВЮ се обадете на 0884501657
***Кандидатури по интернет (e-mail) не се приемат***
Лиценз №1087 от 10.03.2009 година до 2014 година за България
Лиценз № 1192 от 10.12.2009 г. до 2014 г. за Чужбина
http://obiavidnes.com/obiava/55474/el-tehnici--za-okabelyavane
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ОПИТНИ МОНТАЖНИЦИ на метални / алуминиеви съоръжения
ОПИТНИ МОНТАЖНИЦИ на метални / алуминиеви съоръжения и конструкции за инсталиране
на фотоволтаични системи на покриви по обекти във Франция
Изисквания:
- Сръчност и прецизност при изпълнение на зададената работа/работа на високо (до 10 метра)
- Опит в инсталирането на всякакъв вид крепежни изделия и конструкции- машиностроене,
топлотехника, електроника, строителство / работа на покрив /
- Лоялност към колеги и работодател, умения за работа в екип
- Желание за работа на срочен договор от 3 до 6 месеца с възможност за продължаване на договора
Фирмата предлага:
- Трудов договор по българското законодателство с платени данъци и осигуровки
- Безплатна квартира (съгласно френските стандарти) и безплатен транспорт до строителните обекти
- Осемчасов работен ден
- Прогресивно възнаграждение от 1650 лева до 2100 лева + бонуси
- Възможност за подновяване на договора
***Необходимо е да се явите ЛИЧНО (след запазен час за интервю) в офиса на Агенция за работа „КИРКОВА” –
гр. София, на ул. „Узунджовска” 12, етаж 2 (Пресечка на бул. Витоша в близост до кръстовището с ул. Солунска).
GPS координати 42.692149,23.3189 (копирайте само цифрите на Вашия браузър)
***ЗА ЗАПАЗВАНЕ ЧАС И ДЕН ЗА ИНТЕРВЮ се обадете на 0884501657
***Кандидатури по интернет (e-mail) не се приемат***
Лиценз №1087 от 10.03.2009 година до 2014 година за България
Лиценз № 1192 от 10.12.2009 г. до 2014 г. за Чужбина
http://obiavidnes.com/obiava/55472/opitni-montajnici-na-metalni--aluminievi-syoryjeniya

РАБОТНИЦИ ЗА ПОДДРЪЖКА В УВЕСЕЛИТЕЛНА КОМПАНИЯ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Изисквания и задължения:
- Средно техническо образование
- ШОФЬОРСКА КНИЖКА КАТ.„С+Е”
- Сръчност при монтаж и демонтаж на метални конструкции и съоръжения
- Опит и познания по електротехника
- Опит в дребни ремонти - работа с различни инструменти и машини - електрожен, флекс и др.
/ НЕ е задължителен документ за квалификация/
Фирмата осигурява:
- Трудов договор за 9 месеца / Февруари 2013г – Октомври 2013г. /. Възможност за удължаване на договора.
- Фирмата поема еднопосочно пътните разходи след приключване на договора
- Осигурява (за сметка на фирмата) разрешителните за работа по законите за заетостта във Великобритания
- Безплатна квартира /ток, вода, газ/
- Възнаграждение – 180 паунда на седмица
Интервютата се провеждат в понеделник и четвъртък от 10 до 16 часа
***Необходимо е да се явите ЛИЧНО (след запазен час за интервю) в офиса на Агенция за работа „КИРКОВА”
– гр. София, на ул. „Узунджовска” 12, етаж 2 (Пресечка на бул. Витоша в близост до кръстовището с ул. Солунска).
GPS координати 42.692149,23.3189 (копирайте само цифрите на Вашия браузър)
***ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЧАС ЗА ИНТЕРВЮ се обадете на 0884501657
***Кандидатури по интернет (e-mail) не се приемат***
ЗАМИНАВАНЕ: 11.02.2013 г.
АГЕНЦИЯ ЗА РАБОТА „КИРКОВА”
Лиценз №1087 от 10.03.2009 година до 2014 година за България
Лиценз № 1192 от 10.12.2009 г. до 2014 г. за Чужбина
http://obiavidnes.com/obiava/55471/rabotnici-za-poddryjka-v-uveselitelna-kompaniya-vyv-velikobritaniya

Детективска агенция - Дискрет
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
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Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0877327436
discretdetectivebg@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/55470/detektivska-agenciya---diskret

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/55469/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/55468/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Pad Thermaltake eSPORTS White-RA Special Tactics
Pad Thermaltake eSPORTS White-RA Special Tactics, черен, 36х30 cm
http://obiavidnes.com/obiava/55467/pad-thermaltake-esports-white-ra-special-tactics

Pad Thermaltake eSPORTS White-RA Special Tactics
Pad Thermaltake eSPORTS White-RA Special Tactics, бял, 36х30 cm
http://obiavidnes.com/obiava/55466/pad-thermaltake-esports-white-ra-special-tactics

Thermaltake eSPORTS MEKA
Thermaltake eSPORTS MEKA, USB
http://obiavidnes.com/obiava/55465/thermaltake-esports-meka
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Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
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/55464/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

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/55463/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

АВТОМАТИЧЕН МИНИ ЕПИЛАТОР ТWEEZE ** 18 лв.
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НОВО! ХИТ! АВТОМАТИЧЕН мини ЕПИЛАТОР
ТWEEZE ПРЕМАХВА ОКОСМЯВАНЕТО ПО ТЯЛОТО
** ЧУДЕСЕН ПОДАРЪК ЗА ВСЯКА ДАМА!
** ПРЕМАХВА И НАЙ-НЕЖНИТЕ И КЪСИ КОСЪМЧЕТА
ОТ КОРЕНА, ДОРИ И В НАЙ-НЕЖНИТЕ ЗОНИ!
** ПРЕМАХВА КОСМИТЕ 30 ПЪТИ ПО-БЪРЗО ОТ ПИНЦЕТАТА!
Използвайте най-новия ефективен начин за премахване на нежеланото окосмяване от лицето и тялото бързо, лесно и
безболезнено, спрямо традиционните пинцети.
Мини епилатора ТWEEZE благодарение на механичната иноативна система нежно, ефективно и с хирургическа
прецизност премахва дори и най-фините и къси косъмчета от корена чрез безболезнено издърпване и причиняване на
възпаления.
•
•
•
•
•

Мини епилаторът е идеален за премахмане на косми в областта на:
Брадичката;
Над устните;
Подмишници;
Крака;
Бикини зона

•
•
•
•

ПРЕДИМСТВА:
Перфектно и безболезнено премахване на окосмяването, както при жените, така и при мъжете;
Прецизен контрол при движение във всяка посока;
За всеки тип кожа, която остава мека и без възпаления; без порязвания и наранявания;
Лесно за почистване с включена почистваща четчица.
Видеоклип:
http://youtu.be/82Y--xh6Bgc

Автоматичният мини епилатор е многократно по-бърз и ефективен при премахване на космите по лицето и тялото от
класическите обикновенни епилатори.
Размери: 12х3,5 см. и тегло 57 грама.
Работи с 2 бр. батерии тип ААА, които не са включени в комплекта.
ЦЕНА: 18 лв.
Гаранция: 12 месеца. Сертификат СЕ.
Произход: Китай
ПОКУПКИ
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер с наложен платеж и намаление на куриерската такса с -20%;
получаване от офиса 4,60 лв. и до адрес 5,70 лв. и получаване на следващия ден, а до
селища без офис на Еконт Експрес до три работни дни и такса 7 лв.
КОНТАКТИ
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/55462/avtomatichen-mini-epilator-tweeze--18-lv

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АВАЛОН І ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ І ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
І Детективска агенция Авалон І Частен детектив І Достъпни цени І
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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/55461/detektivska-agenciya-avalon--chasten-detektiv--dostypni-ceni

ROCCAT Arvo
ROCCAT Arvo
http://obiavidnes.com/obiava/55460/roccat-arvo

ROCCAT Isku
ROCCAT Isku, подсветка
http://obiavidnes.com/obiava/55459/roccat-isku

ROCCAT Isku FX
ROCCAT Isku FX, подсветка
http://obiavidnes.com/obiava/55458/roccat-isku-fx

Слушалки Thermaltake eSPORTS Shock
Слушалки Thermaltake eSPORTS Shock, бели, микрофон, сгъваеми
http://obiavidnes.com/obiava/55457/slushalki-thermaltake-esports-shock

Слушалки SteelSeries Siberia V2
Слушалки SteelSeries Siberia V2, бели, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/55456/slushalki-steelseries-siberia-v2

Детективска Агенция Инкогнито -Детективски услуги
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
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-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>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/55455/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi

Детективи Инкогнито - Търсете отговорите на професионално ниво ! - Бургас , Пазарджик ,
Стара Загора , Пловдив
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-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
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предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/55454/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza

Частните детективи от агенция FOX-надеждни резултати ,напълно Дискретно!
Частна детективска агенция Фокс-разследване
- Извършва детективски услуги на територията
на цяла България и Европейският съюз!
- Предлага специални,дискретни разследвания
от професионални частни детективи
- ИЗНЕВЕРИ-наблюдение,фото и видео материали,
комуникации,доклад за свършена работа и местонахождение
на "обекта"по време на разследването
- ИЗДИРВАНЕ на лица-локация със съвременни технологии,
установява биологични родители
- КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ-за частни лица и фирмипазари,продажби,покупки и др.
- Операции под прекритие и вътрешни разследвания
- СПРАВКИ-биографични данни-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация,
проследяване на активи и пасиви.
- JPS системи за проучване и наблюдение,
монтаж на скрито видео и аудио наблюдениев сгради и автомобили, както и откриване на скрити
микрофони и камери
- КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ за сигурност и проследяване
на комуникации.
Частните детективи от агенция FOX ви гарантират професионални
и надеждни резултати ,напълно Дискретно!
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/55453/chastnite-detektivi-ot-agenciya-fox-nadejdni-rezultati-napylno-diskretno

Лебедки 12 000 либри
Лебедки и резервни части за тях внос от Англия. Лебедка 12 000 либри,5.5 тона. В наличност. Особено подходяща и
изпитана за Пътна Помощ и за големи и малки 4x4 (джипове). Цена -800лв. Имаме в наличност по-малки и по- големи
лебедки. 17 500 либри, 8 тона - 2000 лв. 4500 либри, 2 тона - 400 лв
http://obiavidnes.com/obiava/55452/lebedki-12-000-libri

Пловдив - Пътна Помощ
Лицензирана Пътна Помощ за град Пловдив и цялата страна.Предлаганите от нас услуги можете да разгледате
на:http://patnapomo6t.com
http://obiavidnes.com/obiava/55451/plovdiv---pytna-pomosht

ЗАМАЗКА,ТЕРАКОТ,ФАЯНС,НАСТИЛКИ,ГИПСОКАРТОН,БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ
ЦЯЛОСТНИ И ДОВЪРШИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ :
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* ОБЛИЦОВКИ: фаянс, теракота, гранитогрес, мрамор, полагане на мокет, балатум и др.
* МОНТАЖИ НА: тоалетни чинии, казанчета, умивалници, батерии, душ кабини, вани, бойлери, аксесоари , лайсни,
ревизионни отвори, вентилатори.
* БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ: шпакловки, боядисване с бял и цветен латекс, блажно боядисване, лепене на тапети,
пръскани и декоративни мазилки.
* ДРУГИ:
- Монтаж на ГИПСКАРТОН-окачени тавани, преградни стени, предстенни обшивки. Интериорни решения.
- ЗИДАРИЯ- на тераси, преди монтаж на дограма; изграждане на ново разпределение на стени и др.
- УСВОЯВАНЕ на тераси към стаи.
- ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЕРМОИЗОЛАЦИЯ на тераси, стени, тавани, жилища, мазета и влажни помещения.
- ОБРЪЩАНЕ на врати и прозорци след поставяне на нова дограма.
- ВиК -професионален ДЕМОНТАЖ и МОНТАЖ на всички видове водопроводни мрежи. .
- МОНТАЖ на ДОГРАМА-BRUGMAN, WEISS PROFIL, КОМАРНИЦИ, ЩОРИ.
- Предлагаме КАЧЕСТВЕН НЕМСКИ ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ-БЕЗПЛАТЕН МОНТАЖ И ПОДЛОЖКА, ЕСТЕСТВЕН
ТРИСЛОЕН ПАРКЕТ, МАСИВЕН ПАРКЕТ.
- КЪРТЕНЕ. ИЗВОЗВАНЕ на строит. отпадъци.
- Снабдяваме с материали БЕЗ НАДЦЕНКА.
БЕЗПЛАТЕН ОГЛЕД. Дизайнерска консултация и коректност. ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КАЧЕСТВО И
СРОКОВЕ.
ДМ СТРОЙ ЕООД Ви предлага БОГАТИЯ СИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ, ПЪЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ И КОРЕКТНОСТ, за
да осъществите с лекота предстоящия Ви ремонт. Екипът ни се състои от строителен инжинер, технически
ръководител и опитни майстори, доказали качествата си на различни обекти.
Фирмата извършва груб строеж на сгради от пета категория.
ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ 0889240656 0877670055 dmstroy.dir.bg
http://obiavidnes.com/obiava/55450/zamazkaterakotfayansnastilkigipsokartonboyadjiyski-uslugi

Фирма МИРИАН-Капитално строителство
Фирма МИРИАН е с предмет на дейност проектиране и проучвания на обекти на капиталното строителство. Предлага
строително-монтажни услуги, ремонтни дейности. Офисът на фирмата е в гр. Стралджа, област Ямбол, ул. Хемус 49,
бл.3, вх.б, ет.1, ап. 22, 047613408.
http://obiavidnes.com/obiava/55449/firma-mirian-kapitalno-stroitelstvo

Каргоекспрес Неделчев, Димитров АД
В центъра на град Варна ще откриете приветливата сграда на Central Point. Подходяща е за банкови салони, офиси или
представителства на бизнес корпорации. Предимство е стратегическото местоположение на сградата – в близост до
държавни, административни и юридически институции, а също и собственият подземен паркинг с 82 паркоместа. В
сайта на проекта ще намерите повече информация.
http://obiavidnes.com/obiava/55448/kargoekspres--nedelchev-dimitrov--ad

Енергопестяващо
Енергопестяващо 19Kw
СПЕСТЕТЕ ДО 30% ОТ СМЕТКИТЕ СИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО - НОВО ПОКОЛЕНИЕ УРЕДИ ЗА ИКОНОМИЯ НА ТОК " Intelligent Energy Saver " – едно интелигентно И НАПЪЛНО ЛЕГАЛНО решение за икономия на електрическа енергияпо германска технология !
Устройството е ефективно и достатъчно за голям апартамент, малък хотел, ресторант и др.
със сумарна мощност на електросъоръженията до 15 kW. Произход :
Китай Гаранционен срок:12 месеца!
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
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http://obiavidnes.com/obiava/55447/energopestyavashto

Уред за сребърна вода
Уред за сребърна вода
Сребърната вода е най-мощният и безопасен природен антисептик, който ефективно унищожава повече от 700 вида
болестотворни микроорганизми, вируси, гъбички и паразити.
Повече от 20 000 литра сребърна и структурирана вода;
Пълен електронен контрол
Генератор на сребърни йони
Уникален дизайн и качество
Надеждност, компактност, ефективност
Гаранционен срок 12 месеца Производител: GM Pharma Ltd, България
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/55446/ured-za-srebyrna-voda

Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване
Пейнт Зуум - 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
http://obiavidnes.com/obiava/55445/peynt-zuum---pistolet-za-super-byrzo-i-gladko-boyadisvane

системи за сигурност и видеонаблюдение
Фирма "АНДИ" е създадена през 1993 г. в град Пловдив и вече 19 години концентрира усилията си в проектиране,
доставка на оборудване и изграждане на системи за сигурност и видеонаблюдение.
Фирма «АНДИ» предлага пълната гама от системи за сигурност, съчетани в оптимални решения, проектирани съобразно
специфичните потребности, изискванията и финансовите възможности на всеки един клиент.
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Екипът на «АНДИ» извършва не само комплексно обслужване, но също така дава възможност на клиента да закупи
желаната от него техника и сам да извърши монтажа, като за тази цел го консултира специализиран екип.
Основни дейности на фирма „АНДИ”:
Пожароизвестяване и Пожарогасене
Сигнално-охранителни системи SATEL
Видеонаблюдение
Контрол на достъп и Видеодомофони
Автомобилни системи
Електроинсталации
Хотелски интегрирани системи
Озвучаване и оповестяване
Домофонни системи
Структурни кабелни системи
http://www.andy.bg
http://obiavidnes.com/obiava/55444/sistemi-za-sigurnost-i-videonablyudenie

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/55443/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

ВИЗА ЗА САЩ
ВИЗА ЗА САЩ
Регистрация по интернет за интервю за американска виза.
За пълна информация:
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Цена 30 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/55442/viza-za-sasht

ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДИПЛОМИ, АКАДЕМИЧНИ СПРАВКИ И ДРУГИ
ДОКУМЕНТИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ
ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДИПЛОМИ, АКАДЕМИЧНИ СПРАВКИ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И
КВАЛИФИКАЦИЯ
Вие сте:
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-Човек, който учи или желае да учи в чужбина
-Човек, който работи или желае да работи в чужбина
-Човек, който има близки в чужбина
Нуждаете се от превод на диплома или друг документ за образование или квалификация или превод и легализация на
такива документи.
Намерили сте агенцията, която ще направи всичко необходимо, за да сте с една стъпка по-близо до целта Ви.
Най-добра цена в Пловдив за превод - 9 лева на страница за испански, немски, френски и руски,
За турски и гръцки - 10,50 лева на страница
Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим. Затова ползвайте услугите на „Релена-92” за
нужния Ви превод (и легализация, ако е необходима такава)
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/55441/prevod-i-legalizaciya-na-diplomi-akademichni-spravki-i-drugi-dokumenti-za-obrazov

Легализация и превод на документи
Легализация и превод на документи
Нуждаете се от легализация и превод на документ – личен, частен фирмен.
Намерили сте агенцията, която ще направи всичко необходимо, за да сте с една стъпка по-близо до целта Ви.
Извършваме легализация - заверки на документи във всички държавни институции и посолства в България. Поставяне на
„апостил”.
Преводът се прави от заклет (оторизиран) преводач. Имаме сключен договор с Министерството на външните работи за
извършване на официални преводи. Даваме безплатна информация какво е необходимо да се направи, за да бъде
легализиран документът. Спестяваме Ви време и формалности.
Може да изпратите Вашата поръчката по интернет, а документите по куриер, и да получите готовите документи по
куриер.
Цената на услугата „Легализация" включва цената за превода, таксата на съответното ведомство плюс нашия хонорар
(едва ли ще намерите по-добри от нашите цени). Конкретни цени и срокове може да видите на сайта ни
www.relena92.com.
Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим. Затова ползвайте услугите на „Релена-92” за
нужната Ви легализация (и превод, ако е необходим такъв)
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
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http://obiavidnes.com/obiava/55440/legalizaciya-i-prevod-na-dokumenti

Устни преводи - английски, испански, немски, френски, гръцки, турски, руски
Устни преводи - английски, испански, немски, френски, гръцки, турски, руски
„Релена-92” ЕООД предоставя услуги в областта на устните преводи: придружаване при бизнес срещи и преговори,
съдебни дела, превод при нотариални заверки, конференции, телефонни разговори, различни търговски сделки, посещения
на работни обекти, придружаване при осъществяване на контакти, при пазаруване, пътуване, настаняване на чужденци
или други ситуации, налагащи познаване на обстановката и езика и други специални случаи.
При устните преводи ролята, отговорността и компетентността на преводача са от изключителна важност, тъй
като от него зависи колко успешна ще е комуникацията между двете страни.
Намерили сте агенцията, която ще направи превода адекватно - „Релена-92” ЕООД.
Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим. Затова ползвайте услугите на „Релена-92” за
нужния Ви превод.
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет)
Обадете се на тел.: 032/58-79-38; 0885 569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
http://obiavidnes.com/obiava/55439/ustni-prevodi---angliyski-ispanski-nemski-frenski-grycki-turski--ruski

ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ
ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ
Вие сте:
-Човек, който работи или желае да работи в чужбина
-Човек, който учи или желае да учи в чужбина
- Човек, който има близки в чужбина
Нуждаете се от превод на документ или превод и легализация на документ.
Намерили сте агенцията, която ще направи всичко необходимо, за да сте с една стъпка по-близо до целта Ви.
Най-добра цена в Пловдив за превод на типови документи: - 8,50 лева на страница за испански, немски, френски и руски,
За турски и гръцки - 10,50 лева на страница
- свидетелство за раждане;
- свидетелство за граждански брак;
- свидетелство за съдимост;
- акт за смърт;
- др. подобни.
Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим. Затова ползвайте услугите на „Релена-92” за
нужния Ви превод (и легализация, ако е необходима такава)
Работм с клиенти от цялата страна.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
http://obiavidnes.com/obiava/55438/prevod-i-legalizaciya-na-dokumenti
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ТРЯБВА ВИ ПРЕВОД – на английски, испански, немски, френски, гръцки, турски, руски
ТРЯБВА ВИ ПРЕВОД – на английски, испански, немски, френски, гръцки, турски, руски
НА ДОКУМЕНТИ – получавате пълна и точна информация за всичко, което е необходимо да се направи, за да постигнете
това, за което Ви е необходим документът – да живеете и работите в чужбина, да учите в чужбина, да представите
пред българските служби документ, издаден от чужбина, да осъществявате фирмената си дейност. Легализация, в
случаите, когато е необходимо
СПЕЦИАЛИЗИРАН – стараем се най-усърдно да използваме точната терминология при превода. В нашите преводи няма
абсурдни и нелепи изрази, които допускат много „опитни” преводачи. ГАРАНТИРАНО от УПРАВИТЕЛЯ – Росица
Стратиева. Запазваме оформлението. Правим отстъпки за повторения в текста и съвпадение с предишни преводи, за да
не плащате за нещо, което вече е преведено.
УСТЕН - придружаване при бизнес срещи и преговори, превод при нотариални заверки, конференции, телефонни
разговори, различни търговски сделки и други специални случаи
ЦЕНИТЕ ни са изключително конкурентни. Пълен ценоразпис може да видите на сайта ни: www.relena92.com
Работим с клиенти от цялата страна.
Възползвайте се от предлаганите отстъпки и промоции!
Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим. Затова ползвайте услугите на „Релена-92” за
нужния Ви превод (и легализация, ако е необходима такава)
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
http://obiavidnes.com/obiava/55437/tryabva-vi-prevod--na-angliyski-ispanski-nemski-frenski--grycki-turski-rus

Изработка на гоблени - Гоблени Вачеви
В онлайн магазина shop.goblenivachevi.com може да откриете голямо разнообразие от собствени разработки на гоблени
по картини на български и световноизвестни художници. В сайта може да откриете и удобни схеми, чрез които сами да
избродирате гоблени по известни картини. От онлайн магазина на Гоблени Вачеви и по телефона можете да си поръчате
окомплектовки или готови ушити гоблени, както и голямо разнообразие от рамки. Ние от гоблени Вачеви можем да
приемем индивидуална поръчка за ушиване на гоблен на ваши любими хора, места и събития. За повече информация
посетете: http://shop.goblenivachevi.com/
http://obiavidnes.com/obiava/55436/izrabotka-na-gobleni---gobleni-vachevi

ЗА ЛЕКАРИ, ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ
ЗА ЛЕКАРИ, ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ
ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ – безплатни консултации и информация за процедурите за снабдяване с
необходимите документи, комплексна услуга – всички необходими доокументи или частична услуга – документи, посочени
от клиента.
ПОМАГАМЕ ЗА УСПЕХА ВИ!
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
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Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/55435/za-lekari-za-medicinski-sestri

ПРЕВОД НА ЕПИКРИЗИ И ДРУГИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ – английски, испански
ПРЕВОД НА ЕПИКРИЗИ И ДРУГИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ – английски, испански
Вие или Ваш близък се лекувате или желаете се лекувате в чужбина.
Или Ви е нужен превод на какъвто и да е медицински документ
Намерили сте агенцията, която ще направи превода професионално. Гарантирано от Управителя Росица Стратиева, че
преводът няма да звучи непонятно за лекарите, които го четат или, още по-лошо, да бъде преведен неправилно, което за
съжаление често се получава при превод от други агенции.
За правилното лечение и най-малката подробност е от значение. А често са ни давали за превод епикризи, вече
„преведени” от други агенции, които лекарите не са могли да разберат.
При нас документът Ви ще бъде преведен от лице с медицинско образование, така че да е спазена точната терминология
и да са преведени всички характерни съкращения.
Най-добра цена - 12 лева на страница за превод на
Епикризи
Свидетелства от ТЕЛК
Изследвания
Болнични листове
Други медицински документи:
на/от английски и испански език
Работим с клиенти от цялата страна.
Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим.
Ползвайте услугите на „Релена-92” за нужния Ви превод (и легализация, ако е необходима такава), за да не се налага
повторно да плащате за същата услуга, направена другаде.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
http://obiavidnes.com/obiava/55434/prevod-na-epikrizi-i-drugi-medicinski-dokumenti--angliyski-ispanski

ДОКУМЕНТИ НА МЕДИЦИНСКИ СEСТРИ
АНГЛИЯ, ГЕРМАНИЯ и др.

И ЛЕКАРИ ЗА РАБОТА В ЧУЖБИНА –

ДОКУМЕНТИ НА МЕДИЦИНСКИ СEСТРИ И ЛЕКАРИ ЗА РАБОТА В ЧУЖБИНА – АНГЛИЯ, ГЕРМАНИЯ и др.
Превод и легализация на пълния набор документи изисквани за работа в Англия,Ирландия,Германия и други държави.
Безплатни консултации във връзка с това какви документи са необходими и процедурите за снабдяване с тях.
Услуги за снабдяване с нужните документи
Работим с клиенти от цялата страна
Разумни цени.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
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Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/55433/dokumenti-na-medicinski-sestri--i-lekari-za-rabota-v-chujbina--angliya-germaniya-

Лицензирана агенция за преводи от и на английски език на трудови книжки и всякакви
документи издадени от НОИ.
„Релена-92“ ЕООД
Лицензирана агенция за преводи от и на английски език на трудови книжки и всякакви документи издадени от НОИ.
Преводите се правят от специалисти.
Запазване на оригиналното оформление.
Промоции и отстъпки.
Работим с клиенти от цялата страна.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
Цена 9 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/55432/licenzirana-agenciya-za-prevodi--ot-i-na-angliyski-ezik-na-trudovi-knijki--i-vsyak

Лицензирана агенция за преводи от и на английски език на всякакви рекламни материали.
„Релена-92“ ЕООД
Лицензирана агенция за преводи от и на английски език на всякакви рекламни материали.
Преводите се правят от специалисти.
Запазване на оригиналното оформление.
Промоции и отстъпки.
Работим с клиенти от цялата страна.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
Цена 9 лв
http://obiavidnes.com/obiava/55431/licenzirana-agenciya-za-prevodi--ot-i-na-angliyski-ezik-na-vsyakakvi--reklamni-mat

Лицензирана агенция за преводи от и на английски език на документи за участие във всякакви
конкурси и търгове
„Релена-92“ ЕООД
Лицензирана агенция за преводи от и на английски език на документи за участие във всякакви конкурси и търгове.
Преводите се правят от специалисти.
Запазване на оригиналното оформление.
Промоции и отстъпки.
Работим с клиенти от цялата страна.
За пълна информация:
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посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
Цена 10 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/55430/licenzirana-agenciya-za-prevodi--ot-i-na-angliyski-ezik-na-dokumenti-za-uchastie-v

„Релена-92“ ЕООД
Лицензирана агенция за преводи от и на английски език на документи за участие във всякакви конкурси и търгове.
Преводите се правят от специалисти.
Запазване на оригиналното оформление.
Промоции и отстъпки.
Работим с клиенти от цялата страна.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
Цена 10 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/55429/relena-92-eoodlicenzirana-agenciya-za-prevodi--ot-i-na-angliyski-ezik-na-dokum

Лицензирана агенция за преводи и легализации от и на английски език на търговски документи
„Релена-92“ ЕООД
Лицензирана агенция за преводи и легализации от и на английски език на търговски документи.
Преводите се правят от специалисти.
Запазване на оригиналното оформление.
Промоции и отстъпки.
Работим с клиенти от цялата страна.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
Цена 10 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/55428/licenzirana-agenciya-za-prevodi-i-legalizacii-ot-i-na-angliyski-ezik-na-tyrgovski

Лицензирана агенция за преводи и легализации от и на английски език на документи за
пътуване в чужбина.

Страница 38/120

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

27.01.2013

“Релена-92“ ЕООД
Лицензирана агенция за преводи и легализации от и на английски език на документи за пътуване в чужбина.
Преводите се правят от специалисти.
Запазване на оригиналното оформление.
Промоции и отстъпки.
Работим с клиенти от цялата страна.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
Цена 9 лв
http://obiavidnes.com/obiava/55427/licenzirana-agenciya-za-prevodi-i-legalizacii-ot-i-na-angliyski-ezik-na-dokumenti

Лицензирана агенция за преводи и легализации от и на английски език на специализирани
текстове - счетоводни, банкови, юридически и др.
„Релена-92“ ЕООД
Лицензирана агенция за преводи и легализации от и на английски език на специализирани текстове - счетоводни, банкови,
юридически и др.
Преводите се правят от специалисти.
Запазване на оригиналното оформление.
Промоции и отстъпки.
Работим с клиенти от цялата страна.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
Цена 12 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/55426/licenzirana-agenciya-za-prevodi-i-legalizacii-ot-i-na-angliyski-ezik-na-specializ

Лицензирана агенция за преводи и легализации от и на английски,испански,немски,френски и
руски език на дружествени договори
„Релена-92“ ЕООД
Лицензирана агенция за преводи и легализации от и на английски,испански,немски,френски и руски език на дружествени
договори,
нотариални актове,протоколи,документи за собственост и друга фирмена документация .
Договор с МвнР 1331. Преводите се правят от заклети преводачи.
Работим с клиенти от цялата страна.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
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skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
цена 10 лв
http://obiavidnes.com/obiava/55425/licenzirana-agenciya-za-prevodi-i-legalizacii-ot-i-na-angliyskiispanskinemskif

Лицензирана агенция за преводи и легализации от и на турски и гръцки език на дружествени
договори,
нотариални актове,протоколи,документи за собственост и друга фирмена
документация
„Релена-92“ ЕООД
Лицензирана агенция за преводи и легализации от и на турски и гръцки език на дружествени договори,
нотариални актове,протоколи,документи за собственост и друга фирмена документация .
Договор с МвнР 1331. Преводите се правят от заклети преводачи.
Работим с клиенти от цялата страна.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
цена 12 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/55424/licenzirana-agenciya-za-prevodi-i-legalizacii-ot-i-na-turski-i-grycki-ezik-na---d

Лицензирана агенция за преводи и легализации от и на турски и гръцки език на общински
документи –/свидетелство за раждане
„Релена-92“ ЕООД
Лицензирана агенция за преводи и легализации от и на турски и гръцки език на общински документи –/свидетелство за
раждане, свидетелство за граждански брак, акт за смърт,адресна регистрация,свидетелство за семейно положение,
свидетелство за съдимост и др. подобни/
Договор с МвнР 1331. Преводите се правят от заклети преводачи.
Работим с клиенти от цялата страна.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
цена 10,50лв.
http://obiavidnes.com/obiava/55423/licenzirana-agenciya-za-prevodi-i-legalizacii-ot-i-na-turski-i-grycki-ezik--na-ob

Фирма "ЯНА" АД Бургас продава дизел генератори 630kVA
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Генераторите са в отлично състояние и обслужени с двигатели Волво. Предоставени за оглед във фирма "ЯНА" АД
Бургас улица Индустриална 90.
http://obiavidnes.com/obiava/55422/firma-yana-ad-burgas-prodava-dizel-generatori-630kva

30-50 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/55421/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

ПОВИШЕТЕ ПРИХОДИТЕ СИ С НАД 600-900 $ НА МЕСЕЦ
http://easymoneybg.ovo.bg/ - ЩЕ ВИ ПОКАЖА КАК СТАВА ВСИЧКО

!

-

ЕТО

ТУК-

Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/55420/povishete-prihodite-si-s-nad-600-900--na-mesec----eto-tuk--httpeasymoneybgo

30-50 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
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http://easymoneybg.ovo.bg/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/55419/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

Лицензирана агенция за преводи и легализации от и на турски и гръцки език на общински
документи –/свидетелство за раждане, свидетелство за граждански брак,
„Релена-92“ ЕООД
Лицензирана агенция за преводи и легализации от и на турски и гръцки език на общински документи –/свидетелство за
раждане, свидетелство за граждански брак, акт за смърт,адресна регистрация,свидетелство за семейно положение,
свидетелство за съдимост и др. подобни/
Договор с МвнР 1331. Преводите се правят от заклети преводачи.
Работим с клиенти от цялата страна.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
цена 10,50лв.
http://obiavidnes.com/obiava/55418/licenzirana-agenciya-za-prevodi-i-legalizacii-ot-i-na-turski-i-grycki-ezik--na-ob

За Цялата Страна -ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/55417/za-cyalata-strana--zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Допълнителни доходи и възможност с течение на времето да печелите всеки месец от 1000 лева и нагоре от дома си!
Вие сте си шеф, вие решавате колко да работите! За повече информация, влезте в сайта->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/55416/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-
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Лицензирана агенция за преводи и легализации от и на английски немски,испански,руски и
френски език на общински документи –/свидетелство за раждане
“Peлена-92“ ЕООД
Лицензирана агенция за преводи и легализации от и на английски немски,испански,руски и френски език на общински
документи –/свидетелство за раждане, свидетелство за граждански брак, акт за смърт,адресна
регистрация,свидетелство за семейно положение, свидетелство за съдимост и др. подобни/
Договор с МвнР 1331. Преводите се правят от заклети преводачи.
Работим с клиенти от цялата страна.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
цена 8,50
http://obiavidnes.com/obiava/55415/licenzirana-agenciya-za-prevodi-i-legalizacii-ot-i-na-angliyski-nemskiispanskir

Преводи на медицинска литература от и на английски – статии, публикации, доклади, резюмета,
справочници и други
“Релена-92“ ЕООД
Преводи на медицинска литература от и на английски – статии, публикации, доклади, резюмета, справочници и други.
Преводите се правят от специалисти.
Запазване на оригиналното оформление.
Промоции и отстъпки.
Работим с клиенти от цялата страна.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/55414/prevodi-na-medicinska-literatura-ot-i-na-angliyski--statii-publikacii-dokladi

Преводи от и на английски език на инструкции за употреба, декларации за съответствие,
каталози, описания на продукти за денталната медицина
“Релена-92“ ЕООД
Преводи от и на английски език на инструкции за употреба, декларации за съответствие, каталози, описания на
продукти за денталната медицина – инструменти, апарати, изделия и консумативи.
Преводите се правят от специалисти.
Запазване на оригиналното оформление.
Промоции и отстъпки.
Работим с клиенти от цялата страна.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
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skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/55413/prevodi-ot-i-na-angliyski-ezik-na-instrukcii-za-upotreba-deklaracii-za-syotvets

Преводи от и на английски на инструкции за употреба, декларации за съответствие, каталози,
описания на медицински апарати
“Релена-92“ ЕООД
Преводи от и на английски на инструкции за употреба, декларации за съответствие, каталози, описания на медицински
апарати: ехографи, скенери, рентгенова техника, системи за ЯМР, лазерна апаратура, кардииографи и всякакви други
медицински уреди, апарати и медицински изделия.
Преводите се правят от специалисти.
Запазване на оригиналното оформление.
Работим с клиенти от цялата страна.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/55412/prevodi-ot-i-na-angliyski-na-instrukcii-za-upotreba-deklaracii-za-syotvetstvie

“Релена-92“ ЕООД Специализирани преводи от и на английски и немски език на техническа
документация и литература,
“Релена-92“ ЕООД
Специализирани преводи от и на английски и немски език на техническа документация и литература, направени от
специалисти в областите:
електроника и електротехника;
компютърна техника и информационни технологии;
енергетика;
машиностроене;
хранително-вкусова промишленост;
уреди и инструменти.
Запазване на оригиналното оформление.
Работим с клиенти от цялата страна.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/55411/relena-92-eood--specializirani-prevodi-ot-i-na-angliyski-i-nemski-ezik-na-tehn

Професионално компютърно набиране на всякакви текстове – дипломни и курсови
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работи,договори,книги,таблици,менюта за заведения и др.
„Релена 92 ЕООД“
Професионално
компютърно
набиране
на
всякакви
текстове
–
дипломни
и
курсови
работи,договори,книги,таблици,менюта за заведения и др.
Форматиране,подреждане и оформяне на текст.
Таблици и графики.
Сканиране.
Промоции и отстъпки.
.Работим с клиенти от цялата страна.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
Цена 1 лв на страница.
http://obiavidnes.com/obiava/55410/profesionalno-kompyutyrno-nabirane-na-vsyakakvi-tekstove--diplomni-i-kursovi-rabo

Подготовка за матура по география
Подготовка за матура по география
Подгответе се с индивидуални уроци в удобно за Вас време.
Индивидуалната работа е много по-ефективна от работата в група, защото преподавателят може да прецени точно
какви пропуски в знанията имате и да насочите вниманието си към това, което е полезно за Вас, за разлика от
стандарния подход при посещение на курс.
Подготовката е съобразена с изискванията на Министерството на образованието за Държавните зрелостни изпити.
Цена – 10 лв на учебен час. При повече часове – отстъпки.
Обадете се на телефон 0885569036, 032/58-79-38; 0884355476 или заповядайте в офиса ни на ул. „Булаир” 7 (до
Ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Занатията се провеждат в учебна зала на ул. „Филип Македонски“ 29, /сградата на БАН/ , до хотел „Лайпциг“
Релена 92 – Помагаме за успеха Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/55409/podgotovka--za-matura--po--geografiya

ПОДГОТОВКА ЗА Матура по математика
ПОДГОТОВКА ЗА Матура по математика
Подгответе се с индивидуални уроци в удобно за Вас време.
Индивидуалната работа е много по-ефективна от работата в група, защото преподавателят може да прецени точно
какви пропуски в знанията имате и да насочите вниманието си към това, което е полезно за Вас, за разлика от
стандарния подход при посещение на курс.
Подготовката е съобразена с изискванията на Министерството на образованието за Държавните зрелостни изпити.
Цена – 10 лв на учебен час. При повече часове – отстъпки.
Обадете се на телефон 0885569036, 032/58-79-38; 0884355476 или заповядайте в офиса ни на ул. „Булаир” 7 (до
Ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Занатията се провеждат в учебна зала на ул. „Филип Македонски“ 29, /сградата на БАН/ , до хотел „Лайпциг“
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Релена 92 – Помагаме за успеха Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/55408/podgotovka-za-matura-po-matematika

УРОЦИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ВСИЧКИ КЛАСОВЕ
УРОЦИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ВСИЧКИ КЛАСОВЕ
Повишете знанията си с индивидуално обучение по математика при нашата подготвена и отзивчива преподавателка.
Индивидуални уроци за всички класове – 9 лв. на учебен час
Занятията се провеждат в удобно за Вас време в учебна зала на ул. „Филип Македонски“ 29
/ сградата на БАН/ , до хотел „Лайпциг“.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/55407/uroci-po-matematika-za-vsichki-klasove

Индивидуални уроци по математика за кандидат -студенти
Индивидуални уроци по математика за кандидат -студенти
Занятията се провеждат в удобно за вас време в учебна зала на ул. „Филип Македонски“ 29
/ сградата на БАН/ , до хотел „Лайпциг“.
Цена – 12 лв. на час
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
„Релена -92“ ЕООД
http://obiavidnes.com/obiava/55406/individualni-uroci-po-matematika-za--kandidat--studenti

УРОЦИ ПО БЪЛГАРСКИ ЗА ВСИЧКИ КЛАСОВЕ
УРОЦИ ПО БЪЛГАРСКИ ЗА ВСИЧКИ КЛАСОВЕ
Повишете знанията си с индивидуално обучение по български при нашата подготвена и отзивчива преподавателка.
Индивидуални уроци за всички класове – 9 лв. на учебен час
Занятията се провеждат в удобно за Вас време в учебна зала на ул. „Филип Македонски“ 29
/ сградата на БАН/ , до хотел „Лайпциг“.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
„Релена -92“ ЕООД
http://obiavidnes.com/obiava/55405/uroci-po-bylgarski-za-vsichki-klasove
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Индивидуални уроци по български за кандидат -студенти
Индивидуални уроци по български за кандидат -студенти
Цена – 12 лв. на час
Занятията се провеждат в удобно за вас време в учебна зала на ул. „Филип Македонски“ 29
/ сградата на БАН/ , до хотел „Лайпциг“.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
„Релена -92“ ЕООД
http://obiavidnes.com/obiava/55404/individualni-uroci-po-bylgarski-za--kandidat--studenti

Индивидуални уроци по български за кандидат -студенти
Цена – 12 лв. на час
Занятията се провеждат в удобно за вас време в учебна зала на ул. „Филип Македонски“ 29
/ сградата на БАН/ , до хотел „Лайпциг“.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
„Релена -92“ ЕООД
http://obiavidnes.com/obiava/55403/individualni-uroci-po-bylgarski-za--kandidat--studenticena--12-lv-na-chaszanya

Подготовка за матура по български език
Подготовка за матура по български език
Подгответе се с индивидуални уроци в удобно за Вас време.
Индивидуалната работа е много по-ефективна от работата в група, защото преподавателят може да прецени точно
какви пропуски в знанията имате и да насочите вниманието си към това, което е полезно за Вас, за разлика от
стандарния подход при посещение на курс.
Подготовката е съобразена с изискванията на Министерството на образованието за Държавните зрелостни изпити.
Цена – 10 лв на учебен час. При повече часове – отстъпки.
Обадете се на телефон 0885569036, 032/58-79-38; 0884355476 или заповядайте в офиса ни на ул. „Булаир” 7 (до
Ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Занатията се провеждат в учебна зала на ул. „Филип Македонски“ 29, /сградата на БАН/ , до хотел „Лайпциг“
Релена 92 – Помагаме за успеха Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/55402/podgotovka--za-matura--po-bylgarski-ezik

Английски език – помощ за училище
Английски език – помощ за училище
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Индивидуални уроци – 9 лв. на час.
Занятията се провеждат в удобно за вас време от висококвалифицирани преподаватели с опит в преподаването в учебна
зала на ул. „Филип Македонски“ 29 до хотел „Лайпциг“ /бул.Руски/.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
http://obiavidnes.com/obiava/55401/angliyski-ezik--pomosht-za-uchilishte

Индивидуални уроци по английски
„Релена -92“ ЕООД
Индивидуални уроци по английски – 10 лв. на час
Занятията се провеждат в удобно за вас време от висококвалифицирани преподаватели с опит в преподаването в
учебна зала на ул. „Филип Македонски“ 29
/ сградата на БАН/ , до хотел „Лайпциг“.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
http://obiavidnes.com/obiava/55400/individualni-uroci-po-angliyski

Английски за кандидат-студенти
Английски за кандидат-студенти
Индивидуално обучение
Подготовка за изпитите по английски език в Пловдивския университет, УНСС и др. Обучението е съобразено с формата
и нивото на всеки изпит.
Занятията се провеждат в удобно за вас време в учебна зала на ул. „Филип Македонски“ 29
/ сградата на БАН/ , до хотел „Лайпциг“.
Цена – 12 лв./уч. час
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
http://obiavidnes.com/obiava/55399/angliyski-za-kandidat-studenti

Английски за матура
Английски за матура
Подгответе се с индивидуални уроци в удобно за Вас време.
Индивидуалната работа е много по-ефективна от работата в група, защото преподавателят може да прецени точно
какви пропуски в знанията имате и да насочите вниманието си към това, което е полезно за Вас, за разлика от
стандарния подход при посещение на курс.
Подготовката е съобразена с изискванията на Министерството на образованието за Държавните зрелостни изпити.
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Цена – 10 лв на учебен час. При повече часове – отстъпки.
Обадете се на телефон 0885569036, 032/58-79-38; 0884355476 или заповядайте в офиса ни на ул. „Булаир” 7 (до
Ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Занатията се провеждат в учебна зала на ул. „Филип Македонски“ 29, /сградата на БАН/ , до хотел „Лайпциг“
Релена 92 – Помагаме за успеха Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/55398/angliyski-za-matura

НАЙ-ПОСЛЕ: ПРАКТИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ
НАЙ-ПОСЛЕ: ПРАКТИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ
ПРЕОДОЛЕЙТЕ ЕЗИКОВАТА БАРИЕРА
За да кажете и Вие: „РАЗБИРАМ И ГОВОРЯ АНГЛИЙСКИ БЕЗПРОБЛЕМНО.”
- И вие ли сте от хората, които са учили английски в училище или на курс, но не можете да говорите и да общувате
успешно на този език?
- И на Вас ли Ви е писнало от безсмислено повтаряне на сложна граматика и скучни упражнения?
Не сте изключение.
Според проучване на водещи британски експерти 72% от хората, които изучават чужд език, никога не проговарят на
този език. Много пари и време отиват на вятъра.
А според прогнозите на изследователите човек да не владее английски през 2025 год. ще е равносилно на това да не може
да пише сега.
НАЙ-ПОСЛЕ!
Най-после има метод, по който бързо и ефективно ще проговорите английски.
Ако желаете да научите най-използвания език в света, СЕГА може да се включите в курса по ПРАКТИЧЕСКИ
АНГЛИЙСКИ. Започнете от днес!
Цена – САМО 140 лв .
Следващия път, когато Ви се наложи да общувате на английски, ще го направите с лекота.
Помагаме за успеха Ви!
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/55397/nay-posle-prakticheski-angliyski

АНГЛИЙСКИ ЗА ТУРИЗМА
АНГЛИЙСКИ ЗА ТУРИЗМА
ПРЕОДОЛЕЙТЕ ЕЗИКОВАТА БАРИЕРА
Вие се занимавате с туризъм или студент по такава специалност, който желае да научи английски, за да го ползва в
професията си.
Тук ще намерите варианта, който е най-подходящ за Вас и който ще удовлетвори целите и стремежите Ви.
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Научете това, което Ви трябва, без да учите до безкрайност.
И още нещо, което ще откриете само при нас: Поддържащо обучение на минимални цени – за да не забравите това,
което сте научили.
Учебна система на OXFORD UNIVERSITY PRESS
Малки групи (от 3 до 5 човека).
Цена 180 лв.
Продължителност – 40 учебни часа.
Възможност за индивидуално обучение в удобно за Вас време и седмична натовареност по Ваш избор – 10 лв на учебен
час.
Възможност за дистанционно обучение по скайп. (За подробности пишете на електронна поща, скайп или позвънете на
някой от посочените телефони)
Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим. Затова се запишете на курс по английски в езиков
център „Релена-92”.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/55396/angliyski-za-turizma

ЗА ВСЕКИ, КОЙТО ЖЕЛАЕ ДА ПОЛУЧИ МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТ СЕРТИФИКАТ IELTS, FCE, CAE, TOEFL
ЗА ВСЕКИ, КОЙТО ЖЕЛАЕ ДА ПОЛУЧИ МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТ СЕРТИФИКАТ - IELTS, FCE, CAE, TOEFL
ПРЕОДОЛЕЙТЕ ЕЗИКОВАТА БАРИЕРА
Безплатни консултации относно изпитите и сертификатите и безплатно определяне на нивото и точката, откъдето да
започнете обучението си, така че максимално бързо да се подготвите за изпита за сертификат.
Индивидуално обучение, отговарящо на нивото и целите на всеки курсист.
Допълнителни материали.
Наистина конкурентни цени – отлично съотношение качество – цена – 15 лв/учебен час.
При обучението се използват съвременни средства и актуални учебни системи.
Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим. Затова се запишете на уроци по английски в езиков
център „Релена-92”.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/55395/za-vseki-koyto-jelae-da-poluchi-mejdunarodno-priznat-sertifikat----ielts-fce-c
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АНГЛИЙСКИ ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ
АНГЛИЙСКИ ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ
ПРЕОДОЛЕЙТЕ ЕЗИКОВАТА БАРИЕРА
Вие сте медицинска сестра, която желае да научи английски, за да работи в чужбина.
Тук ще намерите варианта, който е най-подходящ за Вас и който ще удовлетвори целите и стремежите Ви.
Английски за медицински сестри по учебна система на OXFORD UNIVERSITY PRESS.
Научете това, което Ви трябва, без да учите до безкрайност.
Наистина конкурентни цени.
И нещо, което ще откриете само при нас: Поддържащо обучение на минимални цени – за да не забравите това, което
сте научили.
При обучението се използват съвременни средства.
Малки групи (от 3 до 5 човека).
Цена 200 лв.
Продължителност – 10 седмици. Занятия 2 пъти седмично по 2 учебни часа.
Възможност за индивидуално обучение в удобно за Вас време и седмична натовареност по Ваш избор – 10 лв на учебен
час.
Възможност за дистанционно обучение по скайп. (За подробности пишете на електронна поща, скайп или позвънете на
някой от посочените телефони)
Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим. Затова се запишете на курс по английски в езиков
център „Релена-92”.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/55394/angliyski-za-medicinski-sestri

Английски – РАЗГОВОРЕН курс.
Английски – РАЗГОВОРЕН курс.
ПРЕОДОЛЕЙТЕ ЕЗИКОВАТА БАРИЕРА
Курсът е предназначен за хора, които са изучавали английски, но не могат да го използват.
Заучават се готови изрази, които се използват в ситуации, често срещани в ежедневието, а именно: Разговор между
приятели и познати; Пътуване; В хотела; Пазаруване; Ориентиране в града; Свободно време; Ежедневни проблеми;
Храна; Дом; Празнуване; На гости; Проблеми със здравето; Изразяване на чувства и др.
При обучението се използват много нагледни и помощни средства, които улесняват разбирането и запомнянето.
Курсистите получават всички необходими материали без допълнително заплащане.
Малки групи (от 3 до 5 човека).
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Цена 120 лв.
Продължителност – 6 седмици. Занятия 2 пъти седмично по 3 учебни часа (вечерни или съботно-неделни).
Възможност за индивидуално обучение в удобно за Вас време и седмична натовареност по Ваш избор – 10 лв на учебен
час.
Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим. Затова се запишете на разговорен английски в
езиков център „Релена-92”.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/55393/angliyski--razgovoren--kurs

НАУЧЕТЕ АНГЛИЙСКИ
НАУЧЕТЕ АНГЛИЙСКИ
ПРЕОДОЛЕЙТЕ ЕЗИКОВАТА БАРИЕРА
Релена-92 -Това е Вашият езиков център. Тук научавате английски според индивидуалните Ви потребности.
Тук ще намерите варианта, който е най-подходящ за Вас, който ще удовлетвори целите и стремежите Ви.
Постигате бързи резултати според целта Ви.
Целта е не да се занимавате с учене на езика до безкрайност, както на практика се получава в много други центрове,
където изучаващите преминават различни нива, но въпреки това не се чувстват достатъчно уверени. Нашият
приоритет е качествено да овладеете необходимите знания и умения, след което да можете бързо да преминете към
практическото им приложение (и по-нататъшно усъвршенстване). Стараем се да Ви предложим компактно и пълно
решение, а не да Ви водим по безкраен лабиринт.
Какви са нашите предимства пред останалите центрове и школи:
Индивидуално обучение или обучение в съвсем малки групи, отговарящо на нивото и целите на всеки курсист.
Допълнителни материали – специално разработени от нашия екип нагледни средства и помощни пособия, за да се
превърне ученето от скучно в увлекателно занимание.
Наистина конкурентни цени – пълна информация на сайта ни.
И нещо, което ще откриете само при нас: Поддържащо обучение на минимални цени – за да не забравите това, което
сте научили.
КАКВО ОБУЧЕНИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
Английски
практически курс.
общ
разговорен
за сертификат FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL
за лекари
за медицински сестри
за други професии
за ученици
за кандидат-студенти
за други цели
Залата, в която се водят занятията, е удобна и уютна.
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Възползвайте се от предлаганите отстъпки и промоции!
Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим. Затова се запишете да изучавате английски в
езиков център „Релена-92”
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885 569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/55392/nauchete-angliyski

Английски – практически курс.
Английски – практически курс.
ПРЕОДОЛЕЙТЕ ЕЗИКОВАТА БАРИЕРА
Научете това, което Ви трябва, без да учите до безкрайност.
Бързи резултати - практическо приложение
Курсът е предназначен за хора, които са изучавали английски, но не могат да го използват ефективно.
Само за шест седмици действително ще говорите на английски.
Курсистите получават всички необходими материали без допълнително заплащане.
При обучението се използват много нагледни средства.
Малки групи (от 3 до 5 човека) според нивото, което имате в момента (от почти начинаещи до средно напреднали).
Цена 140 лв.
Продължителност – 6 седмици. Занятия 2 пъти седмично по 3 учебни часа (вечерни или съботно-неделни).
Възможност за индивидуално обучение в удобно за Вас време и седмична натовареност по Ваш избор – 10 лв на учебен
час.
Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим. Затова се запишете на практически английски в
езиков център „Релена-92”.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/55391/angliyski--prakticheski--kurs

Английски – ОБЩ курс – в 5 нива– от абсолютно начинаещи до напреднали.
Английски – ОБЩ курс – в 5 нива– от абсолютно начинаещи до напреднали.
ПРЕОДОЛЕЙТЕ ЕЗИКОВАТА БАРИЕРА
Индивидуално обучение или обучение в съвсем малки групи, отговарящо на нивото и целите на всеки курсист.
Допълнителни материали – специално разработени от нашия екип нагледни средства и помощни пособия, за да се
превърне ученето от скучно в увлекателно занимание.
Наистина конкурентни цени – отлично качество на достъпна цена.
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И нещо, което ще откриете само при нас: Поддържащо обучение на минимални цени – за да не забравите това, което
сте научили.
Научете това, което Ви трябва, без да учите до безкрайност.
При обучението се използват много нагледни средства.
Малки групи (от 3 до 5 човека) според нивото, което имате в момента.
Цена 170 лв – 1, 2, 3 ниво; 220 лв – 4 и 5 ниво
Продължителност – 10 седмици. Занятия 2 пъти седмично по 3 учебни часа (вечерни или съботно-неделни).
Възможност за индивидуално обучение в удобно за Вас време и седмична натовареност по Ваш избор – 10 лв на учебен час
за 1, 2, 3 ниво; 12 лв на учебен час за 4 и 5 ниво
Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим. Затова се запишете на курс по английски в езиков
център „Релена-92”.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/55390/angliyski--obsht-kurs--v-5-niva--ot-absolyutno-nachinaeshti-do-naprednali

АНГЛИЙСКИ ЗА ЛЕКАРИ
АНГЛИЙСКИ ЗА ЛЕКАРИ
ПРЕОДОЛЕЙТЕ ЕЗИКОВАТА БАРИЕРА
Вие сте лекар или студент по медицина, който желае да научи английски, за да работи в чужбина или за да го ползва в
професията си.
Тук ще намерите варианта, който е най-подходящ за Вас и който ще удовлетвори целите и стремежите Ви.
Английски за лекари по учебната система на OXFORD UNIVERSITY PRESS.
Научете това, което Ви трябва, без да учите до безкрайност.
Наистина конкурентни цени.
И нещо, което ще откриете само при нас: Поддържащо обучение на минимални цени – за да не забравите това, което
сте научили.
При обучението се използват съвременни средства.
Малки групи (от 3 до 5 човека).
Цена 240 лв.
Продължителност – 10 седмици. Занятия 2 пъти седмично по 2 учебни часа.
Възможност за индивидуално обучение в удобно за Вас време и седмична натовареност по Ваш избор – 12 лв на учебен
час.
Възможност за дистанционно обучение по скайп. (За подробности пишете на електронна поща, скайп или позвънете на
някой от посочените телефони)
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Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим. Затова се запишете на курс по английски в езиков
център „Релена-92”.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/55389/angliyski-za-lekari

ЗА ЛЕКАРИ, ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ
ЗА ЛЕКАРИ, ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ
ПРЕОДОЛЕЙТЕ ЕЗИКОВАТА БАРИЕРА
ОБУЧЕНИЕ ПО МЕДИЦИНСКИ АНГЛИЙСКИ, ПО ОБЩ АНГЛИЙСКИ, IELTS, FCE, CAE
ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ – безплатни консултации и информация за процедурите за снабдяване с
необходимите документи, комплексна услуга – всички необходими доокументи или частична услуга – документи, посочени
от клиента.
ПОМАГАМЕ ЗА УСПЕХА ВИ!
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/55388/za-lekari-za-medicinski-sestri

АНГЛИЙСКИ ЗА информационните технологии
АНГЛИЙСКИ ЗА информационните технологии
Преодолейте езиковата бариера
Вие се занимавате с информационни технологии или студент по такава специалност, който желае да научи английски,
за да работи в чужбина или за да го ползва в професията си.
Тук ще намерите варианта, който е най-подходящ за Вас и който ще удовлетвори целите и стремежите Ви.
Научете това, което Ви трябва, без да учите до безкрайност.
И още нещо, което ще откриете само при нас: Поддържащо обучение на минимални цени – за да не забравите това,
което сте научили.
Учебна система на OXFORD UNIVERSITY PRESS
Малки групи (от 3 до 5 човека).
Цена 180 лв.
Продължителност – 30 учебни часа.
Възможност за индивидуално обучение в удобно за Вас време и седмична натовареност по Ваш избор – 12 лв на учебен
час.
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Възможност за дистанционно обучение по скайп. (За подробности пишете на електронна поща, скайп или позвънете на
някой от посочените телефони)
Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим. Затова се запишете на курс по английски в езиков
център „Релена-92”.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/55387/angliyski-za-informacionnite-tehnologii

АНГЛИЙСКИ ЗА електроинженери или инженери по електроника
АНГЛИЙСКИ ЗА електроинженери или инженери по електроника
Преодолейте езиковата бариера
Вие сте електроинженер или инженер по електроника или студент по такава специалност, който желае да научи
английски, за да работи в чужбина или за да го ползва в професията си.
Тук ще намерите варианта, който е най-подходящ за Вас и който ще удовлетвори целите и стремежите Ви.
ЕДИНСТВЕНО ПРИ НАС - Специално разработена от нас система за електроинженери или инженери по електроника.
Научете това, което Ви трябва, без да учите до безкрайност.
И още нещо, което ще откриете само при нас: Поддържащо обучение на минимални цени – за да не забравите това,
което сте научили.
Малки групи (от 3 до 5 човека).
Цена 259 лв.
Продължителност – 10 седмици. Занятия 2 пъти седмично по 2 учебни часа.
Възможност за индивидуално обучение в удобно за Вас време и седмична натовареност по Ваш избор – 12 лв на учебен
час.
Възможност за дистанционно обучение по скайп. (За подробности пишете на електронна поща, скайп или позвънете на
някой от посочените телефони)
Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим. Затова се запишете на курс по английски в езиков
център „Релена-92”.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/55386/angliyski-za-elektroinjeneri--ili--injeneri-po-elektronika
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АНГЛИЙСКИ ЗА хотелиерството
АНГЛИЙСКИ ЗА хотелиерството
ПРЕОДОЛЕЙТЕ ЕЗИКОВАТА БАРИЕРА
Вие работите или желаете да работите на хотелска рецепция и се нуждаете от английски, за да го ползва в професията
си.
Тук ще намерите варианта, който е най-подходящ за Вас и който ще удовлетвори целите и стремежите Ви.
Научете това, което Ви трябва, без да учите до безкрайност.
И още нещо, което ще откриете само при нас: Поддържащо обучение на минимални цени – за да не забравите това,
което сте научили.
Малки групи (от 3 до 5 човека).
Цена 90 лв.
Продължителност – 20 учебни часа (5 седмици).
Възможност за индивидуално обучение в удобно за Вас време и седмична натовареност по Ваш избор – 10 лв на учебен
час.
Възможност за дистанционно обучение по скайп. (За подробности пишете на електронна поща, скайп или позвънете на
някой от посочените телефони)
Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим. Затова се запишете на курс по английски в езиков
център „Релена-92”.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885 569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/55385/angliyski-za-hotelierstvoto

0882551735 качествени шпакловки,започване веднага
***0882551735***
-фини шпакловки.
-гипсова шпакловка.
-латекс.
-топлоизолация.
-обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
-гипсова мазилка.
-пръскана мазилка.
-минерални мазилки.
-замазки.
-зидария.
-бързо, корекно, разумни цени, гарантирано качество.
-майстор с дългодишна практика в строителните услги.започване веднага.часно лице.0882551735
За контакт:
МАЙСТОР-ЧАСНО ЛИЦЕ
Тел: 0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/55384/0882551735-kachestveni-shpaklovkizapochvane-vednaga
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Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
http://obiavidnes.com/obiava/55383/detektivska-agenciya-star-0885350440

СЪВЕТ КЪМ КЛИЕНТИТЕ НА ДЕТЕКТИВСКИ АГЕНЦИИ
СЪВЕТ КЪМ КЛИЕНТИТЕ НА ДЕТЕКТИВСКИ АГЕНЦИИ
ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ – СЪВЕТИ
ЧАСТНИ ДЕТЕКТИВИ - СЪВЕТИ
Уважаеми клиенти,
Водени от емоцийте си често прибързвате с избора на детективи. Поради зачестилите оплаквания от клиенти за
детективи измамници Ние членовете на Детективската колегия Ви съветваме да обръщате внимание на следните неща
при избора си на детектив или детективска агенция :
1. Проверявайте дали детектива или детективската агенция разполага с офис, което гарантира, че ще Ви предложи
дискретна среща , а не по кафета и бензиностанций с което рискувате да бъдете измамени.
2. Изисквайте легитимация от детектива/ служебна карта с номер и и значка с номер / , за да знаете с кого говорите и
кой е той.
3. Проверявайте дали детектива или детективската агенция имат реален сайт в интернет ,където детайлно са
посочени не само услугите, а и подробни данни за контакти / адрес на офис имена и телефони /.
4. Проверявайте дали могат да Ви издадат необходимият платежен документ и да Ви предложат да подпишете
договор.
Обръщайки внимание на тези няколко съвета вероятността да попаднете на детективи измамници и да останете
излъгани се свежда до минимум.
ДЕТЕКТИВСКА КОЛЕГИЯ
http://obiavidnes.com/obiava/55382/syvet-kym-klientite-na-detektivski-agencii

Продавам дипломи
Продавам дипломи за средно и висше образование.
Достъпни цени. Експресна и качествена изработка.
Коректно обслужване.
100% безпроблемност при използване.
dplm22@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/55381/prodavam-diplomi

17" (43.18 cm) LG T1710BP-BN (5:4) сензорен екран
17" (43.18 cm) LG T1710BP-BN (5:4) сензорен екран, 5ms, 20 000:1 200cd/m2, USB, черен, 3г
http://obiavidnes.com/obiava/55380/17-4318-cm-lg-t1710bp-bn-54-senzoren-ekran
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Norton Internet Security 2013
Norton Internet Security 2013, лиценз за 1PC за 1 година, Retail
http://obiavidnes.com/obiava/55379/norton-internet-security-2013

PRIVILEG MPC-1
PRIVILEG MPC-1, Android mini PC за TV, HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/55378/privileg-mpc-1

Кабел захранване 220V
Кабел захранване 220V, 2m, ъглов, усилен
http://obiavidnes.com/obiava/55377/kabel-zahranvane-220v

Йоркширски териер
Момченцата са родени на 08.12.2012г. в дома ни, където живеят и родителите им.
http://obiavidnes.com/obiava/55376/yorkshirski-terier

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/55375/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

ЕВТИНИ ДВОЙНИ СТАИ от 38 лв. с баня и климатик в easyHotel Sofia / LOW COST / евтин
НИСКОТАРИФЕН хотел в централна София
http://www.easyhotel-sofia.bg - ЕВТИН и ПРАКТИЧЕН нискотарифен хотел вече и в централна София - МАЛКИ ДВОЙНИ
СТАИ от 38 лв. - ДВОЙНИ ЛЕГЛА, САМОСТОЯТЕЛНИ БАНИ и ЦЕНТРАЛНА КЛИМАТИЗАЦИЯ (регулируема).
На 2-3 мин. от метростанция К.Величков, на 5 мин. от търговския център Mall of Sofia (бул. Ал. Стамболийски No101), на
10-12 мин. от топ центъра на София (с търговските улици и бул. Витоша).
Централна гара и Автогара - 4 спирки с метрото (6 спирки с трамвай) и 5 мин. с такси.
Хотелът е много подходящ при шопинг турове, туризъм, командировки, бизнес пътувания и други краткосрочни нощувки.
easyHotel Sofia е първия представител в България на предпочитаната заради ниските цени за стая, чистотата и доброто
обслужване британска нискотарифна верига easyHotel.com (с 18 нискобюджетни хотела).
Тя вече е стъпила в България, Англия, Холандия, Дубай, Швейцария, Германия, Кипър, Унгария, Шотландия и Португалия.
Както и при британската нискотарифна авиокомпания easyJet, за easyHotel Sofia също важи принципа РАННА
РЕЗЕРВАЦИЯ = НИСКА ЦЕНА.
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easyHotel Sofia разполага само с двойни стаи със собствена баня и централна (регулируема) климатизация:
- 48 бр. - тип Small (19-29 EUR/стая);
- 8 бр. - тип Standard (24-34 EUR/стая);
- 1 бр. - за хора с увреждания в инвалидна количка (19-29 EUR/стая).
Цените винаги са за двойна стая (само нощувка за двама) - с включени ДДС, туристическа такса и застраховка.
Не се приемат резервации по е-мейл / телефон / факс. Възможностите са 2 – online или на Рецепция с предплащане.
Не се предлагат почасови нощувки.
Настаняване: след 15:00; Напускане: до 10:00.
При ранно пристигане – ако желаете, оставете багажа си на съхранение до настаняването - 2 EUR/24 ч.
Цялата информация за цени, условия при настаняване, местоположение и резервации ще получите като посетите
българския сайт на easyHotel Sofia: http://www.easyhotel-sofia.bg .
Моля, проверете сами цените, които са динамични и се променят според заетостта, като имате възможност да
резервирате веднага, ако те Ви удовлетворяват.
След като в сайта изберете една от резервационните системи (www.easyhotel.com или www.booking.com/5ecdc7d3da8ac ),
както и желаните дати за резервация, веднага ще видите типа на свободните стаи и цените важащи за момента. Ако
Ви харесват, резервирайте веднага, защото на следващия ден може и да са по-високи.
Посещението на резервационните системи не Ви обвързва непременно с резервация, а това би Ви послужило като
информация за цените в момента, както и за наличието на различните типове свободни стаи.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

РЕЗЕРВАЦИИ САМО ОНЛАЙН 24/7 (или НА РЕЦЕПЦИЯ с предплащане)
9 етажа (асансьор)
57 двойни стаи с прозорци, с двойни легла (капацитет 114 души)
Самостоятелни бани към всяка стая с включени консумативи
Кабелна телевизия в стаята - плоскоекранен LCD телевизор
Високоскоростен Wi-Fi Интернет в цялата сграда – престой 1 ден - 2 EUR/24 ч. (от втория ден - 1 EUR/24 ч.);
На компютъра във фоайето Интернетът е безплатен
Централна климатизация и отопление в цялата сграда (регулира се индивидуално от стенен панел в стаите)
Заключване с електронни карти
Подземен гараж - 4 EUR/24 ч.
Външен безплатен паркинг пред хотела
Денонощна рецепция
Нощна охрана и видеонаблюдение на общите части
Съхранение на багаж - 2 EUR/24 ч.
Стая за хора с увреждания
Стаи за непушачи
Бебешки креватчета при заявка (само в стандартните стаи) - 7 EUR/за целия престой
Сешоар - 2 EUR/24 часа (ограничени бройки)
Възможност за гладене (дъска/ютия)
Храна и напитки – вендинг автомати
Факс, копир и скенер – на рецепцията
Лятна градина
Пожароизвестителна инсталация
Не се допускат домашни любимци, освен куче-водач
Идеален за бизнес пътуване и туризъм
Гарантирано надеждно плащане с кредитна/дебитна карта
Възможност сами да управлявате резервацията си онлайн
Незабавно потвърждение
Възможност за уютен престой на ниски цени вече и в централна София
Познат и предпочитан в цял свят бранд
Британска традиция и качество в обслужването

easyHotel Sofia e за осъзнаващия цената клиент, който търси настаняване на централно място, чистота, сигурност и
качество на услугата. Той е за хората, които не правят компромис с нещата от основна необходимост, но биха
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жертвали лукса за сметка на ниската цена. Веригата може да бъде открита в центровете на много световни столици, а
концепцията за премерен лукс на страхотна цена се харесва както на индивидуалните, така и на корпоративните
клиенти, които биха искали да избегнат излишни разходи.
С цел постигане на ниски цени, площта на стаите (баните) е сведена до минимум. Въпреки това, всяка от тях е с двойно
легло, самостоятелна баня с кърпи и шампоан, телевизор с плосък екран, климатик, шкаф, тоалетка с огледало. В цялата
сграда има достъп до Wi-Fi интернет, а при необходимост гостите могат да използват факс, копир и скенер на
рецепцията. Във фоайето гостите могат да открият вендинг машини за топли и студени напитки и пакетирани закуски.
Модерната девететажна сграда е разположена в новото Сити на столицата и е само на 5 минути от по-важните
административни и бизнес сгради, културните и исторически забележителности, местата за шопинг и развлечения.
Подходящо място, както за туристи, така и за делови гости на София. Ние Ви предлагаме централно местоположение,
уют, свежест и функционалност в обзавеждането, перфекционизъм в обслужването и същевременно изключително ниски
цени.
easyHotel Sofia не задължава своите гости да ползват допълнителни услуги, затова те не са включени в цената. Срещу
символично заплащане може да ползвате Wi-Fi Интернет в целия хотел (на компютъра във фоайето е безплатен), да
заявите почистване на стаята или допълнителни кърпи, да оставите багажа си на съхранение или автомобила си в
подземния гараж.
Това е направено с цел цените за нощувка да са възможно най-ниски и да не се повишават излишно цените за тези гости,
които не желаят да се възползват от тези удобства.
Във веригата easyHotel е дадена възможност на личен избор.
бул. Тодор Александров / ул. Алдомировска 108, София 1330
Българският сайт: http://www.easyhotel-sofia.bg (онлайн резервации на български език)
Онлайн резервации (oфициален уебсайт): http://www.easyhotel.com ; enquiries@sofia.easyhotel.com
Телефон/факс: +359 (0)2 9201654 / +359 (0)2 8228215
ВИДЕОКЛИПОВЕ - http://www.youtube.com/watch?v=SZ48PSunNkA ; http://www.vbox7.com/play:099d9d61 ;
http://www.facebook.com/pages/easyHotel/17908304673 - станете наш приятел във Facebook ;
https://twitter.com/easyHotel_Sofia ; http://twitter.com/easyhotels - посетете ни и в Twitter ;
http://www.easyhotel.com/hotels.html - тук са всички хотели от веригата в различните държави (както и този в България) и
може да си направите резервация за съответната дестинация
http://obiavidnes.com/obiava/55374/evtini-dvoyni-stai-ot-38-lv-s-banya-i-klimatik-v-easyhotel-sofia--low-cost--ev

Математика за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по математика за ученици от 7 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по
математика. Заниманията се провеждат през цялата учебна година в удобно на ученика и преподавателя време.
Цена 12 лв.на 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/55372/matematika-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

Немски език за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по немски за ученици от 7 до 12 клас. Обучението включва помощ
при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат в удобно на ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.на час.

Страница 61/120

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

27.01.2013

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/55371/nemski-ezik-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

Английски език за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по английски за ученици от 7 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат през цялата учебна година удобно за ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.на 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/55370/angliyski-ezik-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

Португалски език за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по португалски за ученици от 7 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат през цялата учебна година удобно за ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.на 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/55369/portugalski-ezik-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

Подготовка по испански език от 5 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по испански за ученици от 5 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат в удобно на ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.на 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/55368/podgotovka-po-ispanski-ezik-ot-5-do-12-klas

Френски език за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по френски за ученици от 7 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат през цялата учебна година в удобно за учениците време.
Цена 10 лв.на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
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тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/55367/frenski-ezik-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

Италиански език за ученици от 5 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по италиански за ученици от 5 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат в удобно за ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.на 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/55366/italianski-ezik-za-uchenici-ot-5-do-12-klas

Езикова подготовка за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира езиково обучение за ученици от 7 до 12 клас по английски, френски, немски, испански,
италиански и португалски език в удобно на ученика и преподавателя време. Обучението включва помощ при подготвяне
на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика. Предлагаме също и
подготовка за матура и изпити за получаване на сертификат. Цена: 10 лева на учебен час, a при двама курсисти – 8 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/55365/ezikova-podgotovka-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

Езиково обучение за ученици от 5 до 7 клас
Учебен център Орбис предлага групово и индивидуално обучение за деца от 5 до 7 клас по английски, немски, италиански,
френски, испански и португалски език. Работи се с подходящи за възрастта езикови системи. В процеса на обучение се
развиват всички умения – слушане, четене с разбиране, говорене и писане. Заниманията се провеждат в удобно за
учениците и преподавателя време. Цена: 10 лв. на учебен час
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/55364/ezikovo-obuchenie-za-uchenici-ot-5-do-7-klas

Подготовка по български език за кандидат-гимназисти
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по български език за приемните изпити след 7-ми клас.
Подготовката е целогодишна в удобно за учениците и преподавателя време. Обучението включва преговор на учебния
материал, тренировъчни тестове и упражнения по формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 12
лева на учебен час. При двама курсисти цената е 10 лева на учебен час.
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За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/55363/podgotovka-po-bylgarski-ezik-za-kandidat-gimnazisti

Подготовка по математика за кандидат-гимназисти
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по математика за приемните изпити след 7-ми клас.
Подготовката е целогодишна в удобно за учениците и преподавателя време. Обучението включва преговор на учебния
материал, тренировъчни тестове и упражнения по формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 12
лева на учебен час. При двама курсисти цената е 10 лева на учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/55362/podgotovka-po-matematika-za-kandidat-gimnazisti

Частен съдебен изпълнител Драгомира Митрова
ДРАГОМИРА ДИМИТРОВА МИТРОВА е законен ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ повече от 6 години. Осъществява
бързо принудително събиране на вземания на физически и юридически лица, събиране на публични държавни вземания.
Узаконява въводи във владение на недвижими имоти. Образува налагане на запори върху собственост на длъжници.
Съблюдава предаване и продажба на заложена собственост или имущество. Запечатва помещения, превозни средства
или оборудване. Посредничи при нужда между страните по делото. За информация и лична среща: гр. Пловдив, бул. Цар
Борис ІІІ Обединител 54, партер, 032/ 269 000, 0898 624 257
http://obiavidnes.com/obiava/55361/chasten-sydeben-izpylnitel-dragomira-mitrova

Бензинов генератор ”G- ENERGY" - комбиниран с AVR 3KW
Бензинов генератор G-ENERGY - Composite 3 с AVR вградена стартерна автоматика и контрол и ел.
стартер(стартиране с акумулатор)
Техническа спецификация:
- Пикова мощност: 3.0 kW
- Постоянна мощност: 2.8 kW
- Фази: Монофазен / Трифазен - Комбиниран
- Волтаж: 230 V
- Честота: 50 Hz
- Изходи 220 волта: 2 бр. (един обикновен монофазен и един промишен монофазен)
- Изходи 380 волта: 1 бр.
- Изходи 12 волта: 1 бр.
- Тип рамка: правоъгълна, заоблена
- Акумулатор: 12v 1 бр.
Техническа спецификация на двигателя:
- Двигател: тип Honda GX200
- Конски сили: 5.5
- Гориво: Бензин
- Брой цилиндри: 1
- Обем: 196 cm.
- Система за стартиране: Ръчна / Акумулатор и Дистанционно запаване
- Постоянна мощност: 3.3 KW
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- Пикова мощност: 3.6 KW
- Маслен резервоар: 0.6 л
- Горивен резервоар: 12 л
- Разход на гориво: 0.350 л. за 1 моточас (при пълно натоварване)
Параметри:
- Дължина (mm): 600
- Ширина (mm): 450
- Височина (mm): 450
- Нето тегло (kg): 42
- Шум (dBA): 72
Доставяме до всяка точна на България с куриер и наложен платеж(плащане при получаването) и опция за преглед преди
да заплатите.
Доставката до офис на куриерската фирма - 30лв.
Доставка до посочен от вас адрес - 40лв.
http://obiavidnes.com/obiava/55360/benzinov-generator-g--energy---kombiniran-s-avr-3kw

теми по история и литература
Продавам разработени теми по литература и история от университетски преподаватели за кандидатстване във всички
ВУЗ. Темите са тествани и актуализирани за предстоящата кандидатстудентска кампания 2012-2013 година. Включени
са всички теми за научаване. Цена 30 лв. поотделно за историята и литературата или 50 лв общо.Телефон 0885751208
http://obiavidnes.com/obiava/55359/temi-po-istoriya-i-literatura

Детективска Агенция Инкогнито- Детективски Услуги-Бургас
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/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
Детективска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/55358/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi-burgas

Детективска Агенция Фокс - Детективски Услуги-100% Успеваемост да откриете истината !
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!
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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/55357/detektivska-agenciya-foks---detektivski-uslugi-100-uspevaemost-da-otkriete-istin

Преводачески услуги за Вашия бизнес
Преводаческа агенция „Нов век“ предлага професионални преводи от лицензирани преводачи на всички видове общински
документи, юридически, технически, медицински, икономичски текстове. Осигуряваме заверка с Апостил (Apostille) и
легализация на лични и официални фирмени документи във всички държавни ведомства и чуждестранни консулства в
Република България. Винаги се съобразяваме с изискванията на нашите клиенти и предлагаме възможно най-изгодни цени
за най-кратки срокове. За консултации и поръчки не се колебайте да ни потърсите на следния адрес:
Преводаческа агенция НОВ ВЕК
Адрес: гр.София, бул. Васил Левски 1Б,
Телефон: 0895 60 71 50; 02 49 00 756
Имейл: sofia@nov-vek.org
Уебсайт: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/55356/prevodacheski-uslugi-za-vashiya-biznes

Стерилизатори за инструменти
Онлайн магазин Арт Нокти предлага професионални стерилизатори за инструменти, внос от САЩ! Температура на
стерилизация - 250 градуса! За актуални цени посетете онлайн магазина!
website: www.shop.artnokti.com
email: artnokti@abv.bg
gsm: 0899779751
http://obiavidnes.com/obiava/55355/sterilizatori-za-instrumenti

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
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
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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/55354/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

Професионални прахоуловители за маникюр
Онлайн магазин Арт Нокти предлага професионални прахоуловители за маникюр, внос от САЩ! За актуални цени
посетете онлайн магазина!
website: www.shop.artnokti.com
email: artnokti@abv.bg
gsm: 0899779751
http://obiavidnes.com/obiava/55353/profesionalni-prahouloviteli-za-manikyur

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/55352/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Изработка на качествени уеб сайтове
Изработка на качествени сайтове, реклама, уеб дизайн, фотография, лого дизайн, социални мрежи, виртуални турове,
изработка на банери и др.
Изработка на качествен сайт- визитка - 300лв.
Изработка на интернет магазин от 500лв.
http://web-studio.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/55351/izrabotka-na-kachestveni-ueb-saytove

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АНАГРАМА - 24 ЧАСА ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ
Това , което другите не могат , ние го правим !!!
Детективска агенция Анаграма-
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24 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/55350/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

Електрически пили за маникюр, педикюр и ноктопластика
Онлайн магазин Арт Нокти предлага професионални електрически пили за маникюр и педикюр, внос от САЩ! За актуални
цени посетете онлайн магазина!
website: www.shop.artnokti.com
email: artnokti@abv.bg
gsm: 0899779751
http://obiavidnes.com/obiava/55349/elektricheski-pili-za-manikyur-pedikyur-i-noktoplastika

http://www.obshtdom.com/
Фирма ОБщ Дом предлага услугата професионале домоуправител. Това е една нова услуга която не е е широко
разпространена в България. Ако искате да научите повече за нашата услуга посете нашия уеб сайт.
http://www.obshtdom.com/
http://obiavidnes.com/obiava/55348/httpwwwobshtdomcom

42лв ШПЕРПЛАТ на ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА - WWW.SHPERPLAT.COM
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: 11.1x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 15.1х1220х2440мм;
OSB-3 – размер: 18.3x1220x2440мм.
ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА!
Складови бази във Варна и София
0884266912; 0888416733; 02/9310348;
www.shperplat.com
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www.vodoustoichivshperplat.com
www.osbbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/55347/42lv-shperplat-na-promocionalna-cena---wwwshperplatcom

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/55346/detektivska-agenciya-avalon--chasten-detektiv--dostypni-ceni

SteelSeries WOW: Cataclysm™ MMO Gaming Mouse
SteelSeries WOW: Cataclysm™ MMO Gaming Mouse, оптична, 14 програмируеми бутона, макроси, USB
http://obiavidnes.com/obiava/55345/steelseries-wow-cataclysm-mmo-gaming-mouse

Късокосмести клепоухи
Развъдник Ви предлага шотландски късокосмести клепоухи котета. Котенца са здрави и игриви, ще бъдат научени на
хигиенни навици и да точат нокти върху специални уреди, и задължително ще имат ветеринарен паспорт с неоходими
обезпаразитявания и имунизации.
http://obiavidnes.com/obiava/55344/kysokosmesti-klepouhi

Уникално!!! - дългокосместо клепоухо
За първи път в България!!!
Развъдник Ви предлага да закупите шотландско дългокосместо шоколадово клепоухо коте. Коте е здраво и игриво, ще
бъде научено на хигиенни навици, да точи нокти върху специални уреди, и задължително ще има ветеринарен паспорт с
неоходими обезпаразитявания и имунизации. тел:0885246459
http://obiavidnes.com/obiava/55343/unikalno---dylgokosmesto-klepouho
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КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ . ОСВОБОЖДАВАМЕ
ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
АКО ВАШАТА ФИРМА ИМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ , АКО СТЕ ПОЛУЧИЛИ ЗАПОВЕД ЗА РЕВИЗИЯ , РЕВИЗИОНЕН ДОКЛАД
ИЛИ РЕВИЗИОНЕН АКТ , АКО ИМАТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ И ДРУГИ КОНТРАГЕНТИ , НИЕ СМЕ
ВАШЕТО РЕШЕНИЕ !!!
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , КОИТО ПРЕДПРИЕМАМЕ С ЦЕЛ НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
И ОТГОВОРНОСТИ СА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И С ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ .
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ДРУЖЕСТВА - ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) - ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ
НА СТРАНАТА .
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/55342/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.
АКО ВАШАТА ФИРМА ИМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ , АКО СТЕ ПОЛУЧИЛИ ЗАПОВЕД ЗА РЕВИЗИЯ , РЕВИЗИОНЕН ДОКЛАД
ИЛИ РЕВИЗИОНЕН АКТ , АКО ИМАТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ И ДРУГИ КОНТРАГЕНТИ , НИЕ СМЕ
ВАШЕТО РЕШЕНИЕ !!!
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , КОИТО ПРЕДПРИЕМАМЕ С ЦЕЛ НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
И ОТГОВОРНОСТИ СА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И С ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ .
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ДРУЖЕСТВА - ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) - ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ
НА СТРАНАТА .
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/55341/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.
АКО ВАШАТА ФИРМА ИМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ , АКО СТЕ ПОЛУЧИЛИ ЗАПОВЕД ЗА РЕВИЗИЯ , РЕВИЗИОНЕН ДОКЛАД
ИЛИ РЕВИЗИОНЕН АКТ , АКО ИМАТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ И ДРУГИ КОНТРАГЕНТИ , НИЕ СМЕ
ВАШЕТО РЕШЕНИЕ !!!
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , КОИТО ПРЕДПРИЕМАМЕ С ЦЕЛ НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
И ОТГОВОРНОСТИ СА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И С ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА.
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ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ .
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ДРУЖЕСТВА - ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) - ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ
НА СТРАНАТА .
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/55340/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

ARTronic 1000VA
ARTronic 1000VA, ART Eco, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/55339/artronic-1000va

30-50 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/55338/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

За Цялата Страна -ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/55337/za-cyalata-strana--zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Допълнителни доходи и възможност с течение на времето да печелите всеки месец от 1000 лева и нагоре от дома си!
Вие сте си шеф, вие решавате колко да работите! За повече информация, влезте в сайта->
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http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/55336/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

LexMark MS310d лазерен принтер
LexMark MS310d лазерен принтер, 2400dpi IQ, 33стр/мин, Duplex, 128MB, USB & Parallel
http://obiavidnes.com/obiava/55335/lexmark-ms310d-lazeren-printer

LexMark MS310dn лазерен принтер
LexMark MS310dn лазерен принтер, 2400dpi IQ, 33стр/мин, Duplex, 128MB, Lan, USB & Parallel
http://obiavidnes.com/obiava/55334/lexmark-ms310dn-lazeren-printer

LexMark MS410dn лазерен принтер
LexMark MS410dn лазерен принтер, 2400dpi IQ, 38стр/мин, Duplex, 256MB, Lan1000 & USB
http://obiavidnes.com/obiava/55333/lexmark-ms410dn-lazeren-printer

LexMark MX310dn лазерен принтер/копир/скенер/факс
LexMark MX310dn лазерен принтер/копир/скенер/факс, 2400dpi IQ, 33стр/мин, Duplex, ADF, 256MB, Lan & USB
http://obiavidnes.com/obiava/55332/lexmark-mx310dn-lazeren-printerkopirskenerfaks

LexMark CS310n цветен лазерен принтер
LexMark CS310n цветен лазерен принтер, 2400x600dpi, 23/23стр/мин, 256MB, Lan & USB
http://obiavidnes.com/obiava/55331/lexmark-cs310n-cveten-lazeren-printer

8" (20.32 cm) Prestigio MultiPad 8.0 Ultra Duo
8" (20.32 cm) Prestigio MultiPad 8.0 Ultra Duo, таблет, двуядрен ARM A9 1.5GHz, 1GB DDR3 RAM, 16GB Flash памет
(+MicroSDHC слот), miniHDMI, 802.11n, 2x камера, Android 4.0.4
http://obiavidnes.com/obiava/55330/8-2032-cm-prestigio-multipad-80-ultra-duo

Калъф CaseLogic HDC1
Калъф CaseLogic HDC1, за 3.5" (8.89 cm) външен твърд диск
http://obiavidnes.com/obiava/55329/kalyf-caselogic-hdc1

Ivy Bridge Pentium® G2020 дву-ядрен (2.9GHz
Ivy Bridge Pentium® G2020 дву-ядрен (2.9GHz, 3MB L3, 650MHz GPU, LGA1155) BOX
http://obiavidnes.com/obiava/55328/ivy-bridge-pentium-g2020-dvu-yadren-29ghz

Ivy Bridge Pentium® G2130 дву-ядрен (3.2GHz
Ivy Bridge Pentium® G2130 дву-ядрен (3.2GHz, 3MB L3, 650MHz GPU, LGA1155) BOX
http://obiavidnes.com/obiava/55327/ivy-bridge-pentium-g2130-dvu-yadren-32ghz

sexi blondi
Палаво блонди за Вас
120 лв
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Предлагам секс срещу заплащане стандарт и френска на мои терен 120 лв на час„80 за половин час.Русокоса и синеока
палава блондинка ви очаква бьдете любопитни да се срещнеме очаквам ви !!!! От 10 30 до 21 часа .телефон 0890926744
.22 г 170 см 50 кг
Няма да ти изброявам качествата си,а ще те оставя сам да се убедиш в тях, Наслади се на мига,подари си
удоволствие,почу вствай се желан. Ако си търсиш компания или просто хубав секс,развлечение или нещо нестандартно,
То значи аз съм това което търсиш...
http://obiavidnes.com/obiava/55326/sexi-blondi

strastnaa
Палаво блонди за Вас
120 лв
Предлагам секс срещу заплащане стандарт и френска на мои терен 120 лв на час„80 за половин час.Русокоса и синеока
палава блондинка ви очаква бьдете любопитни да се срещнеме очаквам ви !!!! От 10 30 до 21 часа .телефон 0890926744
.22 г 170 см 50 кг
Няма да ти изброявам качествата си,а ще те оставя сам да се убедиш в тях, Наслади се на мига,подари си
удоволствие,почу вствай се желан. Ако си търсиш компания или просто хубав секс,развлечение или нещо нестандартно,
То значи аз съм това което търсиш...
http://obiavidnes.com/obiava/55325/strastnaa

4GB USB Flash
4GB USB Flash, Sony MicroVault, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/55324/4gb-usb-flash

4GB USB Flash
4GB USB Flash, Sony MicroVault, розова
http://obiavidnes.com/obiava/55323/4gb-usb-flash

Професионални и изгодни строителни услуги - София
Ако планирате ремонт на Вашия дом, офис или магазин,
ако търсите качествено изпълнение на Вашите желания в строителен
аспект - свържете се с нас. Ние предлагаме строителни услуги в широк диапазон.
Имаме нужните умения, професионална техника и квалифицирани специалисти с
дългогодишен опит в този бранш. Нашата задача е да планираме и изпълним
качествено и бързо всеки възложен ремонт. Ние гледаме на клиентите
като на приятели и целта ни е да ги оставим удовлетворени от свършената работа.
Предлагаме безплатен оглед на обекта с цел да се определи оптимална оферта.
Ако имате някакви въпроси не се колебайте, а се свържете с нас чрез посочените контакти,
за да Ви изясним и най-малките подробности.
http://obiavidnes.com/obiava/55322/profesionalni-i-izgodni-stroitelni-uslugi---sofiya

СЪЗДАЙТЕ СИ НОВА ПЕЧЕЛИВША РАБОТНА СРЕДА В ИНТЕРНЕТ
Всеки може да си създаде печеливша работна среда в интернет и да печели от него приходи използвайки само
безплатните възможности на интернета.Без да влага лични средства използвайки само безплатните
приложения.Посетете нашия сайт и ще получите подробна информация с илиюстрации на Български език
http://startbux.webnode.com/
Много хора искат да печелят от интернет,но незнаят как да го направят.Посетете нашия сайт и ще научите кои са
най-ефективните начини за печеляне от интернет.Без лични инвестиции използвйки само безплатните ресурси прдлагащи
се в интернет.Подробно описание на достъпен разбираем език само в сайта ни http://startbux.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/55321/syzdayte-si-nova-pechelivsha-rabotna-sreda-v-internet
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5-те Най-сигурни начина за печалба от интернет
Всеки може да си създаде печеливша работна среда в интернет и да печели от него приходи използвайки само
безплатните възможности на интернета.Без да влага лични срества използвайки само безплатните
приложения.Предлагаме ви 5-те Най-сигорни печеливши възможности за печелене от интернет.Посетете нашия сайт и
ще получите подробна информация с илюстрации на Български езикhttp://startbux.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/55320/5-te-nay-sigurni-nachina-za-pechalba-ot-internet

НАУЧЕТЕ КАКВИ СА НАЧИНИТЕ ЗА ПЕЧЕЛЕНЕ ОТ ИНТЕРНЕТ
Много хора искат да печелят от интернет,но незнаят как да го направят.Посетете нашия сайт и ще научите кои са
най-ефективните начини за печеляне от интернет.Без лични инвестиции използвйки само безплатните ресурси прдлагащи
се в интернет.Подробно описание на достъпен разбираем език само в сайта ни http://startbux.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/55319/nauchete-kakvi-sa-nachinite-za-pechelene-ot-internet

8GB USB Flash
8GB USB Flash, Sony MicroVault, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/55318/8gb-usb-flash

8GB USB Flash
8GB USB Flash, Sony MicroVault, розова
http://obiavidnes.com/obiava/55317/8gb-usb-flash

ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД
Община Ивайловград е разположена в югоизточната част на Родопите. Територията на общината се разпростира върху
820 кв. км. Надморската височина се движи от 70 до 700 м. Общината е богата на широколистни и иглолистни гори и
затова дърводобивът е добре развит. Преобладаващите почви на общината за благоприятни за отглеждане на лозя,
слънчоглед, сусам, зеленчуци, Затова и земеделието е един от основния поминък на жителите на общината.
http://obiavidnes.com/obiava/55316/obshtina-ivaylovgrad

Транспортни услуги и хамали :0886916355
Хамали Грийн ЕООД
Транспортни услуги от 1 до 8 тона
Разполагаме с бусове за центъра
Предлагаме камиони с палетна количка и борд
Курсове за цяла България
Хамалски услуги по желание на клиента
Безплатен оглед
0886916355
0897999317
http://obiavidnes.com/obiava/53660/transportni-uslugi-i-hamali-0886916355

Ика Вендинг ЕООД
ИКА ВЕНДИНГ ЕООД е фирма за продажба и отдаване под наем на кафе автомати. Изберете и автомат за студени
напитки и закуски или комбиниран автомат за еспресо и инстантно кафе и други топли напитки. Осигуряваме сервиз по
време и следгаранционно, зареждаме автоматите с консумативи, поддръжка на резервни части. Заповядайте в нашия
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офис или ни се обадете и ние ще доставим на място вашата вендинг машина: Гр. Бургас 8001, ул. Дунав 9, тел.: 089 4440
207, http://ikavending.com/.
http://obiavidnes.com/obiava/55315/ika-vending-eood

Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
Графичен дизайн.
Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради 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 Индивидуален уникален дизайн за всеки
интериор с професионална визия.
http://obiavidnes.com/obiava/55314/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-sgra

ЗАВН-ДОБРИЧ АД
. "ЗАВН-Добрич" АД разполага с единствените в страната инсталации за леене на епоксидни изделия под налягане
”Вимекс-Вет” и инсталация за леене под вакуум на измервателни трансформатори ”Микафил".
http://obiavidnes.com/obiava/55313/zavn-dobrich--ad

8GB USB Flash
8GB USB Flash, Sony MicroVault, зелена
http://obiavidnes.com/obiava/55312/8gb-usb-flash

SteelSeries Kinzu V2
SteelSeries Kinzu V2, черна, оптична, USB
http://obiavidnes.com/obiava/55311/steelseries-kinzu-v2

SteelSeries Kana
SteelSeries Kana, черна, оптична, USB
http://obiavidnes.com/obiava/55310/steelseries-kana

30-50 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
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http://obiavidnes.com/obiava/55309/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

ПОВИШЕТЕ ПРИХОДИТЕ СИ С НАД 600-900 $ НА МЕСЕЦ
http://easymoneybg.ovo.bg/ - ЩЕ ВИ ПОКАЖА КАК СТАВА ВСИЧКО

!

-

ЕТО

ТУК-

Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/55308/povishete-prihodite-si-s-nad-600-900--na-mesec----eto-tuk--httpeasymoneybgo

30-50 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/55307/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

За Цялата Страна -ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/55306/za-cyalata-strana--zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Допълнителни доходи и възможност с течение на времето да печелите всеки месец от 1000 лева и нагоре от дома си!
Вие сте си шеф, вие решавате колко да работите! За повече информация, влезте в сайта->
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http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/55305/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Samsung Galaxy S III 16 GB sapphire black
Продават се телефони Samsung Galaxy S III 16 GB black (865 лева), blue (825 лева), white (865 лева). За повече информация,
вижте сайта www.promocia.com
http://obiavidnes.com/obiava/55304/samsung-galaxy-s-iii-16-gb-sapphire-black

SteelSeries Ikari Optical
SteelSeries Ikari Optical, оптична, USB
http://obiavidnes.com/obiava/55303/steelseries-ikari-optical

Pad SteelSeries QcK Mini
Pad SteelSeries QcK Mini, 25 х 21 cm
http://obiavidnes.com/obiava/55302/pad-steelseries-qck-mini

Виброколан със сауна ефект" Velform "
Виброколан със сауна ефект" Velform "
Какъв е най-бързият начин да отслабнете? Упражнения? Опитайте пак. Хапчета, лосиони или кремове?
Никакъв шанс.
Превърнете отслабването в удоволствие!
Представяме на Вашето внимание:
Виброколн със Сауна Масаж "Велформ" - иновативна технология за термомасаж!
Виброколан Велформ:
Стяга коремните мускули
Оформя бедрата и седалищните части
Редуцира целулита
Разгражда мазнините по естествен път чрез изпотяване! Цена 65лв
Гаранционен срок: 12 месеца
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/55301/vibrokolan-sys-sauna-efekt-velform-

Машина за хрупкави пържени картофи и зеленчуци
Машина за хрупкави пържени картофи и зеленчуци
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Машина 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 бързо, а получената атрактивна форма ще впечатли Вашите приятели, семейство или
клиенти.Цена 225лв
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/55300/mashina-za-hrupkavi-pyrjeni-kartofi-i-zelenchuci

Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
Здраве в домашна обстановка.Купи и се отпусни пред телевизора!
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.
Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.Цена 179лв
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/55299/masajna-masajirashta-sedalka

Частна Детективска Агенция - Дискрет
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0877327436
discretdetectivebg@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/55298/chastna-detektivska-agenciya---diskret
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Pad SteelSeries QcK
Pad SteelSeries QcK, 32 х 27 cm
http://obiavidnes.com/obiava/55297/pad-steelseries-qck

ЛЕПЕНЕ ТАПЕТИ ОТ МАЙСТОР НЕПУШАЧ БОЯДИСВАМ
ШПАКЛОВКИ И ИЗОЛАЦИИ ИЗМАЗВАНЕ ДОГРАМИ

С

ЛАТЕКС

И

БОИ

ДОМАШНИ ДОВЪРШИТЕЛНИ И ОСВЕЖИТЕЛНИ РЕМОНТИ ИЗВЪРШЕНИ ОТ ЧАСТНО ЛИЦЕ, НЕПУШАЧ СЪМ И
БОЯДИСВАМ С ЛАТЕКС И БОИ, БОЯДИСВАНЕ НА ВРАТИ ПРОЗОРЦИ И РАДИАТОРИ, СВАЛЯНЕ ЛЕПЕНЕ ТАПЕТИ,
ШПАКЛОВКИ И ИЗОЛАЦИИ, ОБРАБОТКА НА ДОГРАМИ СЛЕД ПОСТАВЯНЕТО ИМ, МОНТАЖ ДЕМОНТАЖ НА
КЛЮЧОВЕ КОНТАКТИ, ЛАМПИОНИ И АПЛИК ЛАМИНАТ МОКЕТИ И БАЛАТУМИ, копане НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ
КУТИИ КОНЗОЛИ ЗА КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ ДРУГИ ВЪТРЕШНИ И ДОВЪРШИТЕЛНИ РЕМОНТИ НА ОФИСИ
АПАРТАМЕНТИ И КЪЩИ АТЕЛИЕТА МАГАЗИНИ ЗАВЕДЕНИЯ 0887822741
изпълнявам и по сложни и трудни поръчки за ремонти!!!!!!
ПРЕДИ ВСЕКИ РЕМОНТ АБСОЛЮТНО БЕЗПЛАТНО И ВИНАГИ СЕ ОПАКОВА С ТЪНЪК И ДЕБЕЛ НАЙЛОН,
ХАРТИЕНО ТИКСО ЗА ВСИЧКИ ДЕТАЙЛИ ПОД МЕБЕЛИ ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ С ЦЕЛ ДА СЕ РАБОТИ ЧИСТО И ДА
НЕ СЕ ЦАПА
0887822741
http://obiavidnes.com/obiava/55296/lepene-tapeti-ot-maystor-nepushach-boyadisvam-s-lateks-i-boi-shpaklovki-i-izolacii-i

Рамбо-1 ЕООД Кърти,Почиства, Извозва отпадъците и ВИК
Рамбо-1 ЕООД Кърти,Почиства, Извозва отпадъците, ВИК и Довършителни работи на Ниски Цени!
0878907360,029737707 Румен Радев
http://obiavidnes.com/obiava/25242/rambo1_eood_kyrtipochistva_izvozva_otpadycite_i_vik

Pad SteelSeries QcK Mini Diablo III Logo Edition
Pad SteelSeries QcK Mini Diablo III Logo Edition, 25 х 21 cm
http://obiavidnes.com/obiava/55295/pad-steelseries-qck-mini-diablo-iii-logo-edition

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
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Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/55294/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив
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/55293/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv

Pad SteelSeries QcK COD Black Ops II Soldier Edition
Pad SteelSeries QcK COD Black Ops II Soldier Edition, 32 х 27 cm
http://obiavidnes.com/obiava/55292/pad-steelseries-qck-cod-black-ops-ii-soldier-edition

Pad SteelSeries QcK Diablo III Monk Edition
Pad SteelSeries QcK Diablo III Monk Edition, 32 х 27 cm
http://obiavidnes.com/obiava/55291/pad-steelseries-qck-diablo-iii-monk-edition
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Детективска агенция АЯКС Частен детектив-0888135197
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/55290/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

Детективска Агенция Фокс - Детективски Услуги 100% Дисктерно наблюдение!
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/55289/detektivska-agenciya-foks---detektivski-uslugi-100-diskterno-nablyudenie

SolarPower - Соларно Студио Дружба
Усмихнете се на слънцето сега с модерните солариуми от най-висок клас в Соларно студио SolarPower в София - жк.
Дружба 1
http://obiavidnes.com/obiava/55288/solarpower---solarno-studio-drujba

Pad SteelSeries QcK Diablo III Witch Doctor Edition
Pad SteelSeries QcK Diablo III Witch Doctor Edition, 32 х 27 cm
http://obiavidnes.com/obiava/55287/pad-steelseries-qck-diablo-iii-witch-doctor-edition

Pad SteelSeries QcK Diablo III Barbarian Edition
Pad SteelSeries QcK Diablo III Barbarian Edition, 32 х 27 cm
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http://obiavidnes.com/obiava/55286/pad-steelseries-qck-diablo-iii-barbarian-edition

Писалка WACOM Bamboo Stylus Duo (CS-110)
Писалка WACOM Bamboo Stylus Duo (CS-110)
http://obiavidnes.com/obiava/55285/pisalka-wacom-bamboo-stylus-duo-cs-110

Таблет WACOM Bamboo Manga Pen & Touch (CTH-470M)
Таблет WACOM Bamboo Manga Pen & Touch (CTH-470M)
http://obiavidnes.com/obiava/55284/tablet-wacom-bamboo-manga-pen--touch-cth-470m

Слушалки SteelSeries 4H
Слушалки SteelSeries 4H, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/55283/slushalki-steelseries-4h

Слушалки SteelSeries Siberia V2 CS: Global Offensive
Слушалки SteelSeries Siberia V2 CS: Global Offensive, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/55282/slushalki-steelseries-siberia-v2-cs-global-offensive

Захранване за iPhone 12-24V DC -> 2x USB
Захранване за iPhone 12-24V DC -> 2x USB, 5V, 2100mA
http://obiavidnes.com/obiava/55281/zahranvane-za-iphone-12-24v-dc---2x-usb

Чанта HAMA "Nantes" (23495)
Чанта HAMA "Nantes" (23495), кафява, 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/55280/chanta-hama-nantes-23495

Чанта HAMA
Чанта HAMA, комплект "2-в-1" (86531), +оптична USB мишка (800dpi), черна, до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/55279/chanta-hama

Калъф за таблет HAMA Sleeve "Tab" (108250)
Калъф за таблет HAMA Sleeve "Tab" (108250), до 5" (12.70 cm), черен
http://obiavidnes.com/obiava/55278/kalyf-za-tablet-hama-sleeve-tab-108250

8GB Micro SDHC
8GB Micro SDHC, Class4
http://obiavidnes.com/obiava/55277/8gb-micro-sdhc

Счетоводни услуги за София
Предлагаме комплексни счетоводни услуги и администриране на персонала.
Съставяне на годишни финансови и статистически отчети, данъчни декларации.
Извършваме регистрация в Агенция по вписванията и по Закона за ДДС ;
Професионален опит в счетоводното обслужване на фирми от строителния бранш, хотелиерство и ресторантьорство,
леката промишленост и търговията ; на сдружения и фондации.
Индивидуален подход към всеки клиент, съобразен с бизнеса и изискванията му, лоялност и коректност в
партньорството.
е-mail: inglobo.co@abv.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/55276/schetovodni-uslugi-za-sofiya

Счетоводни услуги за София
Предлагаме комплексни счетоводни услуги и администриране на персонала.
Съставяне на годишни финансови и статистически отчети, данъчни декларации.
Извършваме регистрация в Агенция по вписванията и по Закона за ДДС ;
Професионален опит в счетоводното обслужване на фирми от строителния бранш, хотелиерство и ресторантьорство,
леката промишленост и търговията ; на сдружения и фондации.
Индивидуален подход към всеки клиент, съобразен с бизнеса и изискванията му, лоялност и коректност в
партньорството.
е-mail: inglobo.co@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/55275/schetovodni-uslugi-za-sofiya

СЪЗДАЙТЕ СИ НОВА ПЕЧЕЛИВША РАБОТНА СРЕДА В ИНТЕРНЕТ
Всеки може да си създаде печеливша работна среда в интернет и да печели от него приходи използвайки само
безплатните възможности на интернета.Без да влага лични средства използвайки само безплатните
приложения.Посетете нашия сайт и ще получите подробна информация с илиюстрации на Български език
http://startbux.webnode.com/
Много хора искат да печелят от интернет,но незнаят как да го направят.Посетете нашия сайт и ще научите кои са
най-ефективните начини за печеляне от интернет.Без лични инвестиции използвйки само безплатните ресурси прдлагащи
се в интернет.Подробно описание на достъпен разбираем език само в сайта ни http://startbux.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/55274/syzdayte-si-nova-pechelivsha-rabotna-sreda-v-internet

5-те Най-сигурни начина за печалба от интернет
Всеки може да си създаде печеливша работна среда в интернет и да печели от него приходи използвайки само
безплатните възможности на интернета.Без да влага лични срества използвайки само безплатните
приложения.Предлагаме ви 5-те Най-сигорни печеливши възможности за печелене от интернет.Посетете нашия сайт и
ще получите подробна информация с илюстрации на Български езикhttp://startbux.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/55273/5-te-nay-sigurni-nachina-za-pechalba-ot-internet

НАУЧЕТЕ КАКВИ СА НАЧИНИТЕ ЗА ПЕЧЕЛЕНЕ ОТ ИНТЕРНЕТ
Много хора искат да печелят от интернет,но незнаят как да го направят.Посетете нашия сайт и ще научите кои са
най-ефективните начини за печеляне от интернет.Без лични инвестиции използвйки само безплатните ресурси прдлагащи
се в интернет.Подробно описание на достъпен разбираем език само в сайта ни http://startbux.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/55272/nauchete-kakvi-sa-nachinite-za-pechelene-ot-internet

8GB Micro SDHC
8GB Micro SDHC, Samsung Pro, Class10, 10г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/55271/8gb-micro-sdhc

Продавам тютюн
Продавам уникален,по вкус и качество тютюн,фабрично обработен и нарязан на конци.
Преминал е през парно-термична обработка,това му придава допълнително вкус и аромат!
Не пари на гьрлото и не мирише лошо в затворени помещения.
Ниско съдържание на катрани.
Силата на тютюна се определя от вас (силен-среден-слаб)
По желание се ароматизира с шоколад,ванилия и много други.
РАБОТИМ С КУРИЕРСКА ФИРМА.ПОЛУЧАВАТЕ ДОСТАВКАТА НА МЯСТО ,ВЪВ ВСЯКА ТОЧКА НА БЪЛГАРИЯ.
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Вирджиния Голд -40 лв/кг
Вирджиния Лайт -35 лв/кг
Вирджиния Бленд -35 лв/кг
Ориенталски
http://obiavidnes.com/obiava/55270/prodavam-tyutyun

Продавам нарязан тютюн-перфектно качество
Продавам уникален,по вкус и качество тютюн,фабрично обработен и нарязан на конци.
Преминал е през парно-термична обработка,това му придава допълнително вкус и аромат!
Не пари на гьрлото и не мирише лошо в затворени помещения.
Ниско съдържание на катрани.
Силата на тютюна се определя от вас (силен-среден-слаб)
По желание се ароматизира с шоколад,ванилия и много други.
РАБОТИМ С КУРИЕРСКА ФИРМА.ПОЛУЧАВАТЕ ДОСТАВКАТА НА МЯСТО ,ВЪВ ВСЯКА ТОЧКА НА БЪЛГАРИЯ.
Вирджиния Голд -40 лв/кг
Вирджиния Лайт -35 лв/кг
Вирджиния Бленд -35 лв/кг
Ориенталски
http://obiavidnes.com/obiava/55269/prodavam-naryazan-tyutyun-perfektno-kachestvo

Продавам дипломи
Продавам дипломи за средно и висше образование.
Достъпни цени. Експресна и качествена изработка.
Коректно обслужване.
100% безпроблемност при използване.
dplm22@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/50521/prodavam-diplomi

Зарядно у-во HAMA
Зарядно у-во HAMA, Xavax "Green Eco", 100-240V -> USB B м
http://obiavidnes.com/obiava/55268/zaryadno-u-vo-hama

Thermaltake eSPORTS Black
Thermaltake eSPORTS Black, лазерна (400-4000dpi), светеща, 6 програмируеми бутона, USB
http://obiavidnes.com/obiava/55267/thermaltake-esports-black

Thermaltake eSPORTS Saphira
Thermaltake eSPORTS Saphira, оптична (100-3500dpi), 5 програмируеми бутона, USB
http://obiavidnes.com/obiava/55266/thermaltake-esports-saphira

Thermaltake eSPORTS Level 10 M
Thermaltake eSPORTS Level 10 M, черна, лазерна (800-8200dpi), светеща, 7 програмируеми бутона, USB
http://obiavidnes.com/obiava/55265/thermaltake-esports-level-10-m

АПТЕКИ ХЕРА
Вериги аптеки Хера, са с денонощно работно време и се грижат да осигурят всички необходими медикаменти за вас и
вашите деца. Аптеките работят с НЗОК и зелени рецепти.
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http://obiavidnes.com/obiava/55264/apteki-hera

Мириан -строителни услуги
Фирма МИРИАН се намира в гр. Стралджа и се развива в областта на инвестиционните проучвания в капиталното
строителство. Предлага строително-монтажни и ремонтни услуги. За връзка с екипа: гр. Стралджа, област Ямбол, ул.
Хемус 49, бл.3, вх.б, ет.1, ап. 22, 047613408
http://obiavidnes.com/obiava/55263/mirian--stroitelni-uslugi

Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
Графичен дизайн.
Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради 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 Индивидуален уникален дизайн за всеки
интериор с професионална визия.
http://obiavidnes.com/obiava/55262/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-sgra

ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ ИВАНОВИ
предлага най-съвременни методи за лечение и висококвалифицирани специалисти в денталната сфера. В кабинета на д-р
Георги Иванов се извършват следните процедури: избелване на зъби (домашно и кабинетно), обтурации с фотокомпозити
и с глазйономерни цименти, кореново лечение, направа на мостове и корони, изработка на снемаеми протези (плакови и
силиконови), почистване на зъбен камък и полиране на зъби, орална и лицево-челюстна хирургия, козметична
стоматология. Пациенти и през НЗОК. За часове или повече информация: гр. София, ж.к Дружба, бл. 501, вх. 2, ет. 3, ап.
9, 02/ 978 89 30, 0898/ 921 211, 0885/ 825 398.
http://obiavidnes.com/obiava/55261/dentalen-kabinet-ivanovi

ИЗНОСОУСТОЙЧИВИ ИЗПРАВЯЩИ ДЮЗИ ЗА АРМАТУРНИ МАШИНИ
Предлагам износоустойчиви твърдосплавни дюзи предназначени за изправящи дюзи на изправно-отрезни машини за
изправяне и разкрояване на арматурна стомана и стоманени телове
http://obiavidnes.com/obiava/55260/iznosoustoychivi-izpravyashti-dyuzi-za-armaturni--mashini

A4Tech G11-570HX
A4Tech G11-570HX, безжична, оптична (800-2000dpi), презареждаема, черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/55259/a4tech-g11-570hx

ИЗТЕГЛЯЩИ ДЮЗИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ
Предлагам твърдосплавни и диамантени изтеглящи дюзи за производство /изтегляне/ на метални изделия: стоманени
телове, телове от припои, заваръчни електроди, медни и алуминиеви проводници, метални нишки от месинг, сребро,
злато, платина, волфрам, молибден, хромникел и др.-техническа помощ за оптимален избор, осигурен ремонт на дюзите.
Тел. 0897234372, 067581851
http://obiavidnes.com/obiava/55258/izteglyashti-dyuzi-za-izteglyane-na--metalni-izdeliya

A4Tech Bloody V3
A4Tech Bloody V3, оптична (200 - 3200dpi), USB
http://obiavidnes.com/obiava/55257/a4tech-bloody-v3

InSighting група за личностно развитие 06.02.2013
Подарете си възможността да бъдете себе си сред хора, които вибрират на вашата честота и изповядват Различния
мироглед на живеене
Заповядайте на:
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06 февруари - 19 часа
и станете част от магията да си Инсайтър ;)
Акценти:
Предстои поредна среща на първа Инсайтинг група за личностно развитие, на която може изцяло да се потопим в
непринудената атмосфера на Инсайтинг и заедно да направим следващата крачка по пътя на личностното си развитие.
Заедно можем да споделим опита си от последния месец, да поговорим за уникалното преживяване да бъдем себе си във
всеки миг от живота си, без компромиси и в подкрепящата среда на хора, които споделят различния мироглед за
живеене.
Да кажем едно сърдечно "да" на нашето собствено приключение!
Мястото на срещата е Insighting Centre. Единственото, което е неоходимо да направите, е да дойдете и да бъдете себе
си.

"Начинът да живееш е не да не правиш нищо, действайки, а да правиш всичко, бидейки." Лао Дзъ
http://obiavidnes.com/obiava/55256/insighting-grupa-za-lichnostno-razvitie--06022013

InSighting група за личностно развитие 06.02.2013
Подарете си възможността да бъдете себе си сред хора, които вибрират на вашата честота и изповядват Различния
мироглед на живеене
Заповядайте на:
06 февруари - 19 часа
и станете част от магията да си Инсайтър ;)
Акценти:
Предстои поредна среща на първа Инсайтинг група за личностно развитие, на която може изцяло да се потопим в
непринудената атмосфера на Инсайтинг и заедно да направим следващата крачка по пътя на личностното си развитие.
Заедно можем да споделим опита си от последния месец, да поговорим за уникалното преживяване да бъдем себе си във
всеки миг от живота си, без компромиси и в подкрепящата среда на хора, които споделят различния мироглед за
живеене.
Да кажем едно сърдечно "да" на нашето собствено приключение!
Мястото на срещата е Insighting Centre. Единственото, което е неоходимо да направите, е да дойдете и да бъдете себе
си.
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"Начинът да живееш е не да не правиш нищо, действайки, а да правиш всичко, бидейки." Лао Дзъ
http://obiavidnes.com/obiava/55255/insighting-grupa-za-lichnostno-razvitie--06022013

Семинар по Инсайтинг интензивно дишане (IBI) 16.02.2013 - 17.02.2013
ДИШАЙ И ПРОМЕНИ ЖИВОТА СИ!
СЕМИНАРИ ПО ИНСАЙТИНГ ИНТЕНЗИВНО ДИШАНЕ (IBI)
ТРАДИЦИЯ И ОРИГИНАЛНОСТ
НЕОБИКНОВЕНИТЕ МОМЕНТИ ПРОДЪЛЖАВАТ...

16 - 17 ФЕВРУАРИ - СОФИЯ

МОЩНА ДИХАТЕЛНА ТЕХНИКА ЗА
ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ТЯЛОТО И ПСИХИКАТА И
РАЗКРИВАНЕ НА ПЪЛНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА
ЛИЧНОСТТА
Програмата на семинара включва:
ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ
• Общо въведение в Инсайтинг интензивното дишане (IBI) – крайъгълният камък на InSighting практиките.
• Основни принципи за провеждане на успешна сесия чрез Инсайтинг интензивно дишане (сеанс чрез пневмокатарзис).
• Ролята на ситъра (провеждащия сеанса) и инструкторите при интензивното дишане.
• Седемте основни принципи за провеждане на оптималната сесия по IBI - липса на очакване; правилно дишане;
наблюдателно осъзнаване; тотално приемане; цялостна интеграция; състояние на безметежност; свободата да бъдеш.
• Основни психични феномени и психосоматични явления, съпътстващи интензивното дишане.
• Същност на Инсайтинг интензивното дишане (начин на изпълнение, продължителност, подпомагане и интеграция).
• Практикуване на дихателната техника в групи (по 1 сеанс всеки от дните на семинара за всеки участник).
• Обсъждане на личния опит от проведените сеанси, въпроси, общи дискусии.

Къде: гр.София, ж.к. "Борово", ул. "Родопски извор" 45, офис Е2, "Инсайтинг център за развитие потенциала на
личността"
При кого: Дългогодишни и утвърдени инструктори по пневмокатарзис, основоположници на семинарите по Инсайтинг
интензивно дишане (IBI) и основатели на метода за развитие на потенциала на личността InSighting.
За кого: За тези, които са здрави и щастливи IBI ще задълбочи тяхната осъзнатост и вътрешен духовен опит; за хората
с емоционални и физически проблеми може да помогне да ги разрешат; за интересуващите се е необходимото начало за
изучаването и прилагането на терапията чрез дишане; а за всички ще бъде първата или поредна стъпка в приключението
на себеоткриването, ефективната промяна и позволяване на невъзможното да се случи в живота им.
Какво е необходимо: Свободни дрехи, позволяващи продължително пълно дишане, постелка за под и лека завивка.
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ПРОЧЕТИ ОЩЕ ПО ТЕМАТА:
http://www.insighting.eu
http://obiavidnes.com/obiava/55254/seminar-po-insayting-intenzivno-dishane-ibi--16022013---17022013

A4Tech Bloody V5
A4Tech Bloody V5, оптична (200 - 3200dpi), USB
http://obiavidnes.com/obiava/55253/a4tech-bloody-v5

Бензинови моторни триони / резачки за дърва VITO 5800
Продаваме НОВИ бензинови резачки за дърва на едро и дребно.
Характеристика на машината:
Обем двигателя: 58 куб. см.
- Мощност: 2.4 KW / 3.2 конски сили
- Дължина на шина(дъската): 38 см.
- Обороти: 13 000 мин.
- Обороти при които се включва центробежния съединител: 4200 мин.
- Дебелина на водещите звена на веригата: 0.058"
- Водещо колело: 7 зъба x 8.255 mm
- Обем резервоар: 550 мл.
- Обем маслен резервоар: 260 мл.
- Автоматично смазване на веригата
- Сертификат за качество: "CE"
- Еквивалентни нива на вибрации предна / задна дръжка: 6.5 / 8.4 m/s2
- Ниво на звуковото налягане: LpA = 94 dB(A)
- Ниво на мощността на звука: LwA = 114 dB(A)
- Тегло без шина и верига: 4,9 кг/ окомплектована: 6,3 кг.
- Спирачка: Блокира веригата в случай на отскачане на резачката по време на работа.
- Запалване: Ръчно, мек стартер, двойна пружина(минимален напън при дърпане) лесно без нужда от рязко дърпане.
Доставяме до всяка точка на България чрез куриер с опция наложен платеж(плащате след получаване на машината) и
опция "отвори и виж преди да платиш".
Цени за доставка: До офис на куриерската фирма Еконт - 10лв, до посочен от вас адрес - 15лв.
http://obiavidnes.com/obiava/55252/benzinovi-motorni-trioni--rezachki-za-dyrva-vito-5800

A4Tech Bloody V7
A4Tech Bloody V7, оптична (200 - 3200dpi), USB
http://obiavidnes.com/obiava/55251/a4tech-bloody-v7

Биси – ателие за перуки
Милена Нинова се занимава повече от 20 г. с перукерство. В нейното ателие БИССИ професионалисти в този занаят
създават всички възможни аксесоари от естествен косъм. Това са тупета, перуки, опашки, редове за удължаване, бради,
мустаци. Избирайте оригинални перуки и перукерски материали, защото те притежават сертификати за качество и
гаранция. Перуки по технология monofilament, която е иновативна и предлага имитация на естествения растеж на
косъма, също и модели със силиконова лента. Направете своята поръчка по каталог на мъжка, дамска или детска перука.
За консултации и срещи с нас: София 1606, ул. Владайска 31, ет. 1, ап. 2, тел.: 0888 61 97 31, 02/ 954 33 29,
http://www.bissiwig.com.
http://obiavidnes.com/obiava/55250/bisi--atelie-za-peruki

Страница 88/120

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

27.01.2013

0887232146 Фини и гипсови шпакловки,започване веднага
-фини шпакловки.
-гипсови шпакловки.
-обръщане покрай пвц дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
-топлоизолация.
-гипсова мазилка.
-пръскана мазилка.
-минерални мазилки.
-зида и измазва комини.
-замазки.
-зидария.
майстор с дългодишна практика в стройтелството.
-гарантирано качество.
-зида и измазва комини.
-започване веднага.0887232146
Цена: По договаряне
Телефон: 0887232146
http://obiavidnes.com/obiava/55249/0887232146-fini-i-gipsovi-shpaklovkizapochvane-vednaga

За продажба Apple Iphone 5 64GB $ 500 Samsung Galaxy i9300 S3 $ 450
За продажба Apple Iphone 5 64GB $ 500
Samsung Galaxy i9300 S3 $ 450
Чисто нов в кутия, фабрика отключена с две години международна гаранция.
Email: allisonjacob86@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/55248/za-prodajba-apple-iphone-5-64gb--500-samsung-galaxy-i9300-s3--450

Pad Thermaltake eSPORTS Pyrrhus Gaming Mouse Pad
Pad Thermaltake eSPORTS Pyrrhus Gaming Mouse Pad, 28х21 cm
http://obiavidnes.com/obiava/55247/pad-thermaltake-esports-pyrrhus-gaming-mouse-pad

Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
Графичен дизайн.
Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради 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 Индивидуален уникален дизайн за всеки
интериор с професионална визия.
http://obiavidnes.com/obiava/55246/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-sgra
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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/55245/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

30-50 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/55244/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

ПОВИШЕТЕ ПРИХОДИТЕ СИ С НАД 600-900 $ НА МЕСЕЦ
http://easymoneybg.ovo.bg/ - ЩЕ ВИ ПОКАЖА КАК СТАВА ВСИЧКО

!

-

ЕТО

ТУК-

Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/55243/povishete-prihodite-si-s-nad-600-900--na-mesec----eto-tuk--httpeasymoneybgo

30-50 лева дневно , само за няколко минути на ден !
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Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/55242/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

За Цялата Страна -ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/55241/za-cyalata-strana--zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Допълнителни доходи и възможност с течение на времето да печелите всеки месец от 1000 лева и нагоре от дома си!
Вие сте си шеф, вие решавате колко да работите! За повече информация, влезте в сайта->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/55240/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Thermaltake eSPORTS Challenger
Thermaltake eSPORTS Challenger, програмируеми бутони с макро функция, USB
http://obiavidnes.com/obiava/55239/thermaltake-esports-challenger

СЪЗДАЙТЕ СИ НОВА ПЕЧЕЛИВША РАБОТНА СРЕДА В ИНТЕРНЕТ
Всеки може да си създаде печеливша работна среда в интернет и да печели от него приходи използвайки само
безплатните възможности на интернета.Без да влага лични средства използвайки само безплатните
приложения.Посетете нашия сайт и ще получите подробна информация с илиюстрации на Български език
http://startbux.webnode.com/
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Много хора искат да печелят от интернет,но незнаят как да го направят.Посетете нашия сайт и ще научите кои са
най-ефективните начини за печеляне от интернет.Без лични инвестиции използвйки само безплатните ресурси прдлагащи
се в интернет.Подробно описание на достъпен разбираем език само в сайта ни http://startbux.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/55238/syzdayte-si-nova-pechelivsha-rabotna-sreda-v-internet

5-те Най-сигурни начина за печалба от интернет
Всеки може да си създаде печеливша работна среда в интернет и да печели от него приходи използвайки само
безплатните възможности на интернета.Без да влага лични срества използвайки само безплатните
приложения.Предлагаме ви 5-те Най-сигорни печеливши възможности за печелене от интернет.Посетете нашия сайт и
ще получите подробна информация с илюстрации на Български езикhttp://startbux.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/55237/5-te-nay-sigurni-nachina-za-pechalba-ot-internet

НАУЧЕТЕ КАКВИ СА НАЧИНИТЕ ЗА ПЕЧЕЛЕНЕ ОТ ИНТЕРНЕТ
Много хора искат да печелят от интернет,но незнаят как да го направят.Посетете нашия сайт и ще научите кои са
най-ефективните начини за печеляне от интернет.Без лични инвестиции използвйки само безплатните ресурси прдлагащи
се в интернет.Подробно описание на достъпен разбираем език само в сайта ни http://startbux.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/55236/nauchete-kakvi-sa-nachinite-za-pechelene-ot-internet

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.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения , включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ !!!
Всички правни действия, които предприемаме с цел напълно освобождаване от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и ОТГОВОРНОСТИ са в
съответствие с действащата нормативна уредба.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/55235/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.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения , включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ !!!
Всички правни действия, които предприемаме с цел напълно освобождаване от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и ОТГОВОРНОСТИ са в
съответствие с действащата нормативна уредба.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.
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НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/55234/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.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения , включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ !!!
Всички правни действия, които предприемаме с цел напълно освобождаване от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и ОТГОВОРНОСТИ са в
съответствие с действащата нормативна уредба.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/55233/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Разработвам индивидуални дипломни и курсови работи
Разработвам индивидуални дипломни и курсови работи, реферати, проекти, доклади по публични финанси, корпоративни
финанси, банков мениджмънт, финансови пазари, борсова търговия, застраховане, логистика, търговия, туризъм,
макроикономика, микроикономика, маркетинг, управление и др. Разработвам курсови работи по висша математика,
решавам задачи за студенти.
http://obiavidnes.com/obiava/55232/razrabotvam-individualni-diplomni-i-kursovi-raboti

индивидуални курсови и дипломни работи
Разработваме индивидуални курсови и дипломни работи, реферати, бизнес планове, казуси по икономически дисциплини,
решаваме задачи по висша математика, статистика, микро и макроикономика, бизнес изчисления. Давам уроци по висша
математика. Изготвяме курсови и дипломни работи на руски
http://obiavidnes.com/obiava/55231/individualni-kursovi-i-diplomni-raboti

Слушалки A4Tech MK-610
Слушалки A4Tech MK-610, тип "тапи"
http://obiavidnes.com/obiava/55230/slushalki-a4tech-mk-610

Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
Бързи Ипотечени кредит от 3000 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.
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Погасяване на заема предсрочно без наказателна лихва.
Срок за погасяване от 1м до 60м.
Усвояване до 3 дни.
За градовете София и Перник.
Разплащанята се извършват по банков път.
Тел: 0877 99 99 60
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/55229/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv-na-burzikreditibg

Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
Бързи Ипотечени кредит от 3000 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.
Разплащанята се извършват по банков път.
Тел: 0877 99 99 60
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/52725/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv-na-burzikreditibg

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути. burzikrediti.bg
Само Срещу лична карта !
Одобрение до 30 минути !
Без скрити такси !
На равни месечни вноски ,
които се погасяват по банков път !
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/51624/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

Изработване на парапети, огради и врати
Парапети, огради и врати от ковано желязо, изработени по наш проект или по проект на клиента, боядисани в цвят по
ваш избор.
http://obiavidnes.com/obiava/55228/izrabotvane-na-parapeti-ogradi-i-vrati

Пейки от ковано желязо
Пейки от ковано желязо, ръчно изработени, боядисани в цвят по ваш избор, с или без тапицерия.
http://obiavidnes.com/obiava/55227/peyki-ot-kovano-jelyazo

Столове от ковано желязо
Столове от ковано желязо, ръчна изработка, с или без тапицерия, в цвят по ваш избор.
http://obiavidnes.com/obiava/55226/stolove-ot-kovano-jelyazo

30-50 лева дневно , само за няколко минути на ден !
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Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/55225/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

ПОВИШЕТЕ ПРИХОДИТЕ СИ С НАД 600-900 $ НА МЕСЕЦ
http://easymoneybg.ovo.bg/ - ЩЕ ВИ ПОКАЖА КАК СТАВА ВСИЧКО

!

-

ЕТО

ТУК-

Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/55224/povishete-prihodite-si-s-nad-600-900--na-mesec----eto-tuk--httpeasymoneybgo

Месингови статуи
Месингови статуи на български царе.
http://obiavidnes.com/obiava/55223/mesingovi-statui

30-50 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
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*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/55222/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

За Цялата Страна -ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/55221/za-cyalata-strana--zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Допълнителни доходи и възможност с течение на времето да печелите всеки месец от 1000 лева и нагоре от дома си!
Вие сте си шеф, вие решавате колко да работите! За повече информация, влезте в сайта->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/55220/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Маси от ковано желязо
Маси от ковано желязо, ръчно изработени, с плот от стъкло, верзалит или дърво, боядисани в цвят по ваш избор.
http://obiavidnes.com/obiava/55219/masi-ot-kovano-jelyazo

Маси от ковано желязо
Маси от ковано желязо, ръчно изработени, с плот от стъкло, верзалит или дърво, боядисани в цвят по ваш избор.
http://obiavidnes.com/obiava/55218/masi-ot-kovano-jelyazo

Слушалки A4Tech MK-650
Слушалки A4Tech MK-650, тип "тапи", черни
http://obiavidnes.com/obiava/55217/slushalki-a4tech-mk-650

Газови уредби в София цени
Газови уредби в София на цени достъпни за всеки, започващи от 540лв, на доказаните марки Bigaz, Lovato, Simgaz и много
други. Невероятно добро качество и най-добрата цена на газови уредби в град София.
http://obiavidnes.com/obiava/55216/gazovi-uredbi-v-sofiya-ceni

Слушалки A4Tech MK-650
Слушалки A4Tech MK-650, тип "тапи", сини
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http://obiavidnes.com/obiava/55215/slushalki-a4tech-mk-650

SolarPower - Соларно Студио Младост
Усмихнете се на слънцето сега с модерните солариуми от най-висок клас в Соларно студио SolarPower в София - жк.
Младост 1
http://obiavidnes.com/obiava/55214/solarpower---solarno-studio-mladost

Транспортни услуги в София, страната и чужбина - МИКРОБУСИ, КАМИОНИ до 3 тона.
Превоз на покъщнина,мебели,лични вещи,черна и бяла техника
Превози на мебели, багаж, покъщнина, лични вещи.Транспортни услуги без почивен ден. Цялостен или частичен пренос на
Вашето обзавеждане. Транспортни услуги в София, страната и ЕС. Товарни превози с бордови микробуси и камиони с
дължина на товарната част до 4, 50 метра. Транспорт с мебелен фургон изцяло тапициран от вътрешна страна за
запазване цялостта на Вашето обзавеждане. Превоз на обзавеждане, мебели, багаж, черна и бяла техника от жилища,
квартири, офиси, магазини, складове. Транспорт на товари в рамките на ЕС. Възможност за експресни доставки на
стоки до всяка точка в ЕС. Коректност. Тел за връзка: 02/4890390 / 0877663995 / 0898874253 http://valtrans.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/55213/transportni-uslugi-v-sofiya-stranata-i-chujbina---mikrobusi-kamioni-do-3-tona-p

Слушалки A4Tech MK-650
Слушалки A4Tech MK-650, тип "тапи", зелени
http://obiavidnes.com/obiava/55212/slushalki-a4tech-mk-650

Слушалки A4Tech MK-650
Слушалки A4Tech MK-650, тип "тапи", розови
http://obiavidnes.com/obiava/55211/slushalki-a4tech-mk-650

Слушалки Razer Electra
Слушалки Razer Electra, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/55210/slushalki-razer-electra

Intel Thermal Solution STS100A
Intel Thermal Solution STS100A, LGA1356/1366
http://obiavidnes.com/obiava/55209/intel-thermal-solution-sts100a

СЪЗДАЙТЕ СИ НОВА ПЕЧЕЛИВША РАБОТНА СРЕДА В ИНТЕРНЕТ
Всеки може да си създаде печеливша работна среда в интернет и да печели от него приходи използвайки само
безплатните възможности на интернета.Без да влага лични средства използвайки само безплатните
приложения.Посетете нашия сайт и ще получите подробна информация с илиюстрации на Български език
http://startbux.webnode.com/
Много хора искат да печелят от интернет,но незнаят как да го направят.Посетете нашия сайт и ще научите кои са
най-ефективните начини за печеляне от интернет.Без лични инвестиции използвйки само безплатните ресурси прдлагащи
се в интернет.Подробно описание на достъпен разбираем език само в сайта ни http://startbux.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/55208/syzdayte-si-nova-pechelivsha-rabotna-sreda-v-internet

5-те Най-сигурни начина за печалба от интернет
Всеки може да си създаде печеливша работна среда в интернет и да печели от него приходи използвайки само
безплатните възможности на интернета.Без да влага лични срества използвайки само безплатните
приложения.Предлагаме ви 5-те Най-сигорни печеливши възможности за печелене от интернет.Посетете нашия сайт и
ще получите подробна информация с илюстрации на Български езикhttp://startbux.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/55207/5-te-nay-sigurni-nachina-za-pechalba-ot-internet
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НАУЧЕТЕ КАКВИ СА НАЧИНИТЕ ЗА ПЕЧЕЛЕНЕ ОТ ИНТЕРНЕТ
Много хора искат да печелят от интернет,но незнаят как да го направят.Посетете нашия сайт и ще научите кои са
най-ефективните начини за печеляне от интернет.Без лични инвестиции използвйки само безплатните ресурси прдлагащи
се в интернет.Подробно описание на достъпен разбираем език само в сайта ни http://startbux.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/55206/nauchete-kakvi-sa-nachinite-za-pechelene-ot-internet

Арт хотел Каза Арт
Изкуството е нашият почерк!
Aрт хотел Каза Арт в близост до Троянския манастир дефинира по един различен начин удоволствието от уикенд и
почивка. Арт хотелът е уникален по своята концепция, замисъл и изпълнение - симбиоза от изкуство, релакс, природа и
фантастична кулинария.
Тематичните стаи на Хотел Каза Арт са вдъхновени от основните сили във вселената - Море, Земя , Слънце, Луна,
Въздух, Вятър, Любов. Всяка една е обзаведена с различен интериор, артистични мебели и индивидуален дизайн на
баните, допълващи тематиката.
Хотел Каза Арт разполага със седем двойни тематични стаи – Медитация, Поезия, Етноромантика, Екзотика,
Манастирски шепот, Речни истории, Морски импресии; три тематични студиа – Антични мигове, Нощни тайни, 1001
нощ и три апартамента – Легенда, Нова визия и Палитра.
Свежите цветове на стените и пачуърка на меката мебел в рецепцията и лоби бара в Хотел Каза Арт канят на
пътешествие в света на мечтите. Интериорната концепция тук е базирана на корпоративните цветове на хотел Каза
Арт - оранжево, жълто, зелено и синьо. Тези цветове са вплетени в многобройни детайли както във външните, така и
във вътрешните архитектурни решения на Хотел Каза Арт.
Различен хотел, различен ресторант. В ресторант – галерия Каза Арт тематичните стаи са интерпретирани по
кулинарен начин. Така нареченото тематично меню включва както стари традиционни български специалитети, така и
интернационални кулинарни шедьоври пасващи на съответната тема. Просторната конферентна зала на Хотел Каза
Арт предлага бизнес семинари, фирмени презентации и терен за тийм билдинг игри.
Хотел Каза Арт разполага с уютен, панорамен Спа кът, оборудван с панорамна сауна и масажно помещение с
разнообразни процедури. Откритият артистичен Басейн с външна масажна баня открива невероятна панорамна гледка
към Стара планина.
В Хотел Каза Арт сърдечният персонал се грижи и за най-важните същества за нас – децата ни. В детския кът на Арт
хотел Каза Арт ги очакват играчки, игри, различни материали за рисуване, ръкоделие и интересни образователни
забавления като уъркшопи по рисуване и керамика. Външната артистична детска площадка възбужда фантазията на
малчуганите и ги отвежда в света на приключенията.
Защо тук? Висококвалифицираният и любезен персонал в Хотел Каза Арт се грижи за една различната почивка за своите
гости. Мнoгoбройни са спортните активности, културни и природни забележителности в и около Орешак и Троян, които
амбициозните хотелиери допълват с нестандартни уъркшопи по керамика, живопис и кулинария.
http://obiavidnes.com/obiava/55205/art-hotel-kaza-art

Арт хотел Каза Арт
Изкуството е нашият почерк!
Aрт хотел Каза Арт в близост до Троянския манастир дефинира по един различен начин удоволствието от уикенд и
почивка. Арт хотелът е уникален по своята концепция, замисъл и изпълнение - симбиоза от изкуство, релакс, природа и
фантастична кулинария.
Тематичните стаи на Хотел Каза Арт са вдъхновени от основните сили във вселената - Море, Земя , Слънце, Луна,
Въздух, Вятър, Любов. Всяка една е обзаведена с различен интериор, артистични мебели и индивидуален дизайн на
баните, допълващи тематиката.
Хотел Каза Арт разполага със седем двойни тематични стаи – Медитация, Поезия, Етноромантика, Екзотика,
Манастирски шепот, Речни истории, Морски импресии; три тематични студиа – Антични мигове, Нощни тайни, 1001
нощ и три апартамента – Легенда, Нова визия и Палитра.
Свежите цветове на стените и пачуърка на меката мебел в рецепцията и лоби бара в Хотел Каза Арт канят на
пътешествие в света на мечтите. Интериорната концепция тук е базирана на корпоративните цветове на хотел Каза
Арт - оранжево, жълто, зелено и синьо. Тези цветове са вплетени в многобройни детайли както във външните, така и
във вътрешните архитектурни решения на Хотел Каза Арт.
Различен хотел, различен ресторант. В ресторант – галерия Каза Арт тематичните стаи са интерпретирани по
кулинарен начин. Така нареченото тематично меню включва както стари традиционни български специалитети, така и
интернационални кулинарни шедьоври пасващи на съответната тема. Просторната конферентна зала на Хотел Каза
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Арт предлага бизнес семинари, фирмени презентации и терен за тийм билдинг игри.
Хотел Каза Арт разполага с уютен, панорамен Спа кът, оборудван с панорамна сауна и масажно помещение с
разнообразни процедури. Откритият артистичен Басейн с външна масажна баня открива невероятна панорамна гледка
към Стара планина.
В Хотел Каза Арт сърдечният персонал се грижи и за най-важните същества за нас – децата ни. В детския кът на Арт
хотел Каза Арт ги очакват играчки, игри, различни материали за рисуване, ръкоделие и интересни образователни
забавления като уъркшопи по рисуване и керамика. Външната артистична детска площадка възбужда фантазията на
малчуганите и ги отвежда в света на приключенията.
Защо тук? Висококвалифицираният и любезен персонал в Хотел Каза Арт се грижи за една различната почивка за своите
гости. Мнoгoбройни са спортните активности, културни и природни забележителности в и около Орешак и Троян, които
амбициозните хотелиери допълват с нестандартни уъркшопи по керамика, живопис и кулинария.
http://obiavidnes.com/obiava/55204/art-hotel-kaza-art

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/55203/detektivska-agenciya-burgas-foks--chastni-detektivi--0888400413-0897024504

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
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:

Страница 99/120

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

27.01.2013

-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/55201/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив
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/55200/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv

Заличител на драскотини за леки коли
Заличител на драскотини за леки коли
На вашето Внимание!Ако сте забелязали лека драскотина на вашата кола ,мотор или друга машина не хабете нерви,а
се възползувайте от нашето предложение.
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Заличителят на драскотини "Fix It Pro" е уникален продукт за премахване на повърхностни драскотини от боята на
автомобил, мотоциклет или машина.
Унищожете надрасканото бързо и лесно, с едно просто движение, прекарвайки "Fix It Pro" по дължината на
драскотината!След това оставете автомобила на слънце и ще се уверите в чудното действие на заличителя.
Действие с доказан ефект !
Внимание!
Действието на "Fix It Pro" не е толкова силно изразено при особено дълбоки надрасквания и поражения !
Цена 20лв.
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/55199/zalichitel-na-draskotini-za-leki-koli

Универсално зарядно за лаптоп-за кола и ток
Универсално зарядно за лаптоп-за кола и ток
С предсавяне на този уред имате възможност да използвате лаптопа по време на път или ако сте на почивка далеч от
дома.
Зарядно за лаптоп / ноутбук / таблет - универсално – за кола 12 V и контакт 220 V.
В комплект с 8 размера зарядни букси, накрайник за включване в запалка на автомобил и щепсел за контакт 220 V.
В метален корпус за по-лесно топлоотдаване.Цена 65лв
За по подробна информация посетете нашите магазини
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/55198/universalno-zaryadno-za-laptop-za-kola-i-tok

Цифров алкохолен тестер (дрегер
Цифров алкохолен тестер (дрегер)
За внимателно и безопасно шофиране,за вашето здраве и запазване живота на
вашите деца и семейството ви ,е неоходим личен контрол.Преди пътуване се проверете дали да рискувате?
Предназначение: за измерване процента на алкохол във Вашия дъх. За да узнаете навреме дали изпитото от Вас
количество алкохол може да е опасно за управляване на автомобила. Тест (проверка): извършва се чрез духане в отвора
на устройството от разстояние 2-5 см в продължение на 3-5 секунди. Резултатите от теста се отчитат на дисплея.
При ниво над 0,05% на дисплея се показва символ „ОПАСНОСТ” и уредът издава предупредителен звуков сигнал.
време за тестване: един работен цикъл продължава 10 сек дигитален анализ: бърз, в реално време сигнализация:
текстова (2 LCD дисплея) и звукова часовник: цифров с будилник ; термометър Гаранционен срок: 1 година.Цена 29лв
За по подробна информация посетете нашите магазини
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
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www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/55197/cifrov-alkoholen-tester-dreger

Нотариус Сашка Стоюва Витанова
Делба и други имотни сделки се извършват в кантората на Сашка Стоюва Витанова.За контакти: с. Бачево, ул.
Димитър Благоев 1; тел:0747/80185
http://obiavidnes.com/obiava/55196/notarius-sashka-stoyuva--vitanova

30-50 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/55195/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

За Цялата Страна -ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/55194/za-cyalata-strana--zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Допълнителни доходи и възможност с течение на времето да печелите всеки месец от 1000 лева и нагоре от дома си!
Вие сте си шеф, вие решавате колко да работите! За повече информация, влезте в сайта->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
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http://obiavidnes.com/obiava/55193/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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/55192/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

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/55191/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Дизайнерски витражи Тифани за врати и прозорци и лампиони
Дизайнерски витражи Тифани за врати и прозорци и лампиони по поръчка на конкурентно ниски цени от Алера Сървисис
ООД – 0876 35 39 39! Ако искате да направите дома си приказен и неповторим, ние от Алера Сървисис ООД можем да Ви
предложим най-красивите дизайнерски витражи и лампиони, изработени в ателието на екип от майстори, украсил с
таланта си домовете на част от елита на България! Освен моделите от нашата фото галерия, приемаме поръчки за
витражи и лампи Тифани и по индивидуален проект на клиента! При нас може да намерите витражи и дизайнерски
лампи Тифани в следните градове: Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали,
Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София,
Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол! Свържете се с нас на национален телефон 0876 35 39 39! Алера
Сървисис ООД – превръщаме дома Ви в шедьовър!
http://obiavidnes.com/obiava/55190/dizaynerski-vitraji-tifani-za-vrati-i-prozorci-i-lampioni

Витражи и бутикови лампи по поръчка
Витражи и бутикови лампи по поръчка в цяла България от Алера Сървисис ООД – 0876 35 39 39! Ако искате да направите
дома си приказен и неповторим, ние от Алера Сървисис ООД можем да Ви предложим най-красивите витражи и
лампиони, изработени в ателието на екип от майстори, украсил с таланта си домовете на част от елита на България!
Освен моделите от нашата фото галерия, приемаме поръчки за витражи и лампи и по индивидуален проект на клиента!
Творците на Алера Сървисис ООД са тясно профилирани в изработването на витражи и лампи по технологията Тифани
– безспорно най-харесваната и търсена на пазара! При нас може да намерите витражи и дизайнерски лампи в следните
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градове: Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч,
Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора,
Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол! Свържете се с нас на национален телефон 0876 35 39 39! Алера Сървисис ООД –
превръщаме дома Ви в шедьовър!
http://obiavidnes.com/obiava/55189/vitraji-i-butikovi-lampi-po-porychka

Витражи и бутикови лампи в цяла България
Витражи и бутикови лампи в цяла България от Алера Сървисис ООД – 0876 35 39 39! Ако искате да направите дома си
приказен и неповторим, ние от Алера Сървисис ООД можем да Ви предложим най-красивите витражи и лампиони,
изработени в ателието на екип от майстори, украсил с таланта си домовете на част от елита на България! Освен
моделите от нашата фото галерия, приемаме поръчки за витражи и лампи и по индивидуален проект на клиента!
Творците на Алера Сървисис ООД са тясно профилирани в изработването на витражи и лампи по технологията Тифани
– безспорно най-харесваната и търсена на пазара! При нас може да намерите витражи и дизайнерски лампи в следните
градове: Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч,
Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора,
Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол! Свържете се с нас на национален телефон 0876 35 39 39! Алера Сървисис ООД –
превръщаме дома Ви в шедьовър!
http://obiavidnes.com/obiava/54866/vitraji-i-butikovi-lampi-v-cyala-bylgariya

Подпомагам младо момиче от СОФИЯ
Подпомагам младо момиче от СОФИЯ, срещи два или три пъти месечно - дискретно - по 100 на среща.
http://obiavidnes.com/obiava/55188/podpomagam-mlado-momiche-ot-sofiya

Еротични костюми и аксесоари
Ако искате да обогатите колекцията си на бельо, вижте нашия онлайн магазин, където освен споменатото ще откриете
и много други интересни предложения и аксесоари! Стараем се да поддържаме налични стоки и високо качество на
обслужване на нашите клиенти.
http://obiavidnes.com/obiava/55187/erotichni-kostyumi-i-aksesoari

Ekskurzii от Varna
Защо не подарите на любимия човек екскурзия до някоя екзотична дестинация в Турция, Гърция, а защо не и на целия
Балкански полуостров?! Ние в Астеа Тур знаем точно какви за индивидуалните нужди на всеки клиент и сме склонни да
направим гъвкава оферта!
http://obiavidnes.com/obiava/55186/ekskurzii-ot-varna

Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
Графичен дизайн.
Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради 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 Индивидуален уникален дизайн за всеки
интериор с професионална визия.
http://obiavidnes.com/obiava/55185/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-sgra

Полиграф БГ - Полиграфски изследвания
„Полиграф БГ” сме специалисти в областта на полиграфските изследвания. Предлагаме услуги, както за физически,
така и за юридически клиенти на територията на Република България. Полиграфските ни услуги са професионални и
гарантираме конфиденциалността на клиента. Ние използваме най-новите технологии в тази област. Нашият офис се
намира в София.
За повече информация посетете нашия сайт: http://poligraf.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/55184/poligraf-bg---poligrafski-izsledvaniya
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Детективски услуги „СТЕНК СЕКЮРИТИ” Частен детектив
Детективска агенция „Стенк Секюрити“ предлага пълна гама детективски услуги:
• Семейни кoнфликти
• Фирмени разследвания
• Проучване и издирване на лица
• Детективско разследване
• Международно сътрудничество
• Детективска техника
разследване на изневери, събиране на доказателства, издирване на хора, разкриване изневери, разследване, намиране на
факти, доказване на изневяра, скрито видео наблюдение, сателитна връзка при наблюдение, мобилно наблюдение,
наблюдение на хора, разкриване на случаи,.
Централният офис е в София, но работи в цяла България и страните от ЕС.
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/55183/detektivski-uslugi-stenk-sekyuriti-chasten-detektiv

Детективска Агенция "Енджей"
Детективска агенция „Енджей” предлага висококачествени детективски услуги на достъпни цени с частен характер и
търговски характер:
• Доказване на изневяра
• Съдействие при развод
• Предибрачно проучване
• Издирване на безследно изчезнали лица
• Корпоративни разследвания
• Подбор на персонал
• Наблюдение и проучване на настоящи служители
• Разследване на отсъствия по болест на служители
• Издирване на длъжници
Разполагаме с интелигентни и с висока адаптивност екипи от мъже и жени, което ни дава голямо предимство при всеки
индивидуален случай. Анонимността ви е 100 % гарантирана! Можете да бъдете сигурни, че на Вашия случай ще се
реагира бързо и ефективно, при пълна дискретност. Детективска агенция “ЕнДжей” може да гарантира успешен
резултат на всяко разследване!
http://obiavidnes.com/obiava/55182/detektivska-agenciya-endjey

Детективски услуги „СТЕНК СЕКЮРИТИ” Частен детектив
Детективска агенция „Стенк Секюрити“ предлага пълна гама детективски услуги:
• Семейни кoнфликти
• Фирмени разследвания
• Проучване и издирване на лица
• Детективско разследване
• Международно сътрудничество
• Детективска техника
разследване на изневери, събиране на доказателства, издирване на хора, разкриване изневери, разследване, намиране на
факти, доказване на изневяра, скрито видео наблюдение, сателитна връзка при наблюдение, мобилно наблюдение,
наблюдение на хора, разкриване на случаи,.
Централният офис е в София, но работи в цяла България и страните от ЕС.
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/55181/detektivski-uslugi-stenk-sekyuriti-chasten-detektiv

0882551735 качествени шпакловки,започване веднага
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***0882551735***
-фини шпакловки.
-гипсова шпакловка.
-латекс.
-топлоизолация.
-обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
-гипсова мазилка.
-пръскана мазилка.
-минерални мазилки.
-замазки.
-зидария.
-бързо, корекно, разумни цени, гарантирано качество.
-майстор с дългодишна практика в строителните услги.започване веднага.часно лице.0882551735
За контакт:
МАЙСТОР-ЧАСНО ЛИЦЕ
Тел: 0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/55180/0882551735-kachestveni-shpaklovkizapochvane-vednaga

42лв ШПЕРПЛАТ на ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА - WWW.SHPERPLAT.COM
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: 11.1x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 15.1х1220х2440мм;
OSB-3 – размер: 18.3x1220x2440мм.
ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА!
Складови бази във Варна и София
0884266912; 0888416733; 02/9310348;
www.shperplat.com
www.vodoustoichivshperplat.com
www.osbbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/55179/42lv-shperplat-na-promocionalna-cena---wwwshperplatcom

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само за 30 минути.burzikrediti.bg
Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.Перник
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ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/55178/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-za-30-minutiburzikreditibg

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54833/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по МАТЕМАТИКА
УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по МАТЕМАТИКА
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по МАТЕМАТИКА:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за матура;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 50 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/55177/uskoreni--kursove-za-matura-po-matematika

УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ
курсове за МАТУРА по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И
ЛИТЕРАТУРА:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за матура;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 50 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/55176/uskoreni--kursove-za-matura-po-bylgarski-ezik-i-literatura

УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по ГЕОГРАФИЯ
УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по ГЕОГРАФИЯ
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Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по ГЕОГРАФИЯ:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за матура;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 50 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/55175/uskoreni--kursove-za-matura-po-geografiya

УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ И ФРЕНСКИ ЕЗИК
УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ И ФРЕНСКИ ЕЗИК
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ И
ФРЕНСКИ ЕЗИК:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за матура;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 50 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/55174/uskoreni--kursove-za-matura-po-angliyski-nemski-i-frenski-ezik

УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по ФИЛОСОФИЯ
УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по ФИЛОСОФИЯ
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по ФИЛОСОФИЯ:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за матура;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 50 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/55173/uskoreni--kursove-za-matura-po-filosofiya

УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по ГЕОГРАФИЯ
УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по ГЕОГРАФИЯ
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по ГЕОГРАФИЯ:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за кандидатстване според изпитния формат на съответния ВУЗ;
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- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 60 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/55172/uskoreni--kursove-za-kandidat-studenti-po-geografiya

УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ И ФРЕНСКИ
ЕЗИК
УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ И ФРЕНСКИ ЕЗИК
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по АНГЛИЙСКИ И
НЕМСКИ ЕЗИК:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за кандидатстване според изпитния формат на съответния ВУЗ;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 60 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/55171/uskoreni--kursove-za-kandidat-studenti-po-angliyski-nemski-i-frenski-ezik

УСКОРЕНИ курсове за 7 клас
УСКОРЕНИ курсове за 7 клас КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ по Български език и Математика
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за 7 клас КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ по Български
език и Математика:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал според изпитните формати за кандидатсване след 7 клас за гимназия;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, преразкази, задачи и тестове;
- 50 астрономически часа за работа с преподавател по предмет(общо за двата модула);
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/55170/uskoreni--kursove-za-7-klas

Курс по журналистика
Курс по журналистика
Курс по журналистика (писане на есе) за СУ и УНСС
- 20 астрономически часа за работа с преподавател
- 5 пробни изпита в отделни часове
- Преподаване на основните видове аргументативни текстове
- Учебни материали
- Подробни рецензии, редакция и анализ на писмените работи
- Дискусии по актуални обществени проблеми
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- Удобен график
- Традиционно висока успеваемост
- Записването е възможно по телефона.
http://obiavidnes.com/obiava/55169/kurs-po-jurnalistika

Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/55168/masajna-masajirashta-sedalka

Енергопестяващо ток
Енергопестяващо 19Kw
СПЕСТЕТЕ ДО 30% ОТ СМЕТКИТЕ СИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО - НОВО ПОКОЛЕНИЕ УРЕДИ ЗА ИКОНОМИЯ НА ТОК " Intelligent Energy Saver " – едно интелигентно И НАПЪЛНО ЛЕГАЛНО решение за икономия на електрическа енергияпо германска технология !
Устройството е ефективно и достатъчно за голям апартамент, малък хотел, ресторант и др.
със сумарна мощност на електросъоръженията до 15 kW. Произход :
Китай Гаранционен срок:12 месеца!
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/55167/energopestyavashto--tok

Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
МАШИНА ЗА ХРУПКАВИ КАРТОФЕНИ СПИРАЛИ SPIRAL POTATO SLICER
Машината за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer използва патентована технология
за спираловидно нарязване на зеленчуци – картофи, краставици, моркови, лук и др.,
при която максимално се запазват хранителните вещества в зеленчуците – не се получава смачкване
или раздробяване на съответният продукт.
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Лазерно заточените ножове позволяват обработката на един картоф – нарязване и нанизване
на дървено шишче да става за 7 секунди, а получената атрактивна форма ще впечатли Вашите приятели,
семейство или клиенти.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/55166/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali-spiral-potato-slicer

ХОТЕЛ АКВАЯ 3*** - В. ТЪРНОВО – СВ. ВАЛЕНТИН – НОЩУВКА + ЗАКУСКА +
ПРАЗНИЧНА ВЕЧЕРЯ – 44.90
Хотел АКВАЯ *** Ви предлага специални промоции, страхотна обстановка, уютно настаняване, паркинг, стилен
ресторант, битова механа, добро обслужване от квалифицирания персонал и всичко това на много изгодни цени.
Цена на човек за една нощувка :
- Двойна стая - 29.90 лв.
- Студио или малък апартамент - 35.00 лв.
- Голям апартамент - 40.00 лв.
- ВИП апартамент - 70.00 лв.
Цена на човек за две нощувки :
- Двойна стая - 55.00 лв.
- Студио или малък апартамент - 65.00 лв.
- Голям апартамент - 75.00 лв.
- ВИП апартамент - 110.00 лв.
Цената включва закуска, безплатен WI-FI Интернет, фитнес, ползване на подземен паркинг (нужна е резервация на
паркинг място) , туристическа такса, ДДС.
Доплащане (по желание) за:
- Празнична вечеря по четиристепенно меню – 15 лв/човек.
- Галавечеря - 25 лв. /Вариантите можете да получите на имейл./
Доплащане за допълнителна нощувка със закуска – 25 лв/човек.
Без оскъпяване вечерята може да бъде сервирана във Вашата стая на запалени свещи.
Направете Вашият избор за приятно изкарване на празника!
http://obiavidnes.com/obiava/55165/hotel-akvaya-3---v-tyrnovo--sv-valentin--noshtuvka--zakuska--praznichna-vech

Курс по италиански език за начинаещи – 150 лева
Езиков център „Юнити” организира курс по италиански език за начинаещи. Начало на курса: 29 януари 2013г. Цена: 150
лева. За повече информация, можете да посетите страницата ни в интернет: www.unity-centre.org или да се свържете с
нас по електронната поща: office@unity-centre.org или на тел. 0885435908. Записване за курс: ул. „Г.С. Раковски” 188,
ап.2.
http://obiavidnes.com/obiava/55164/kurs-po-italianski-ezik-za-nachinaeshti--150-leva

Вечерен курс по английски език за ниво A2 – 130 лева
Езиков център „Юнити” организира вечерен курс по английски език за ниво А2. Начало на курса: 22 януари 2013г. Цена:
130 лева. За повече информация, можете да посетите страницата ни в интернет: www.unity-centre.org или да се
свържете с нас по електронната поща: office@unity-centre.org или на тел. 0885435908. Записване за курс: ул. „Г.С.
Раковски” 188, ап.2.
http://obiavidnes.com/obiava/55163/vecheren-kurs-po-angliyski-ezik-za-nivo-a2--130-leva
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Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
Графичен дизайн
Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради 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 Индивидуален уникален дизайн за всеки
интериор с професионална визия.
http://obiavidnes.com/obiava/55162/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-sgra

ЕЛЕКТРОННА ЦИГАРА ELIPS, с картомайзер-2бр-99лв
ЕЛЕКТРОННА ЦИГАРА ELIPS, с картомайзер-2бр-99лв
Предлагаме ви още една добра възможност за отказване на цигарите.
Уникална, красива, дискретна това е новата електронна цигара ЕЛИПС, със своя изящен дизайн и с изключително
добрата работа на батерията( 350mAh литии-полимер, с възможност да пушете цигарата докато тя се зарежда) и
картомайзера, Вие ще се наслаждавате и няма да почуствате никога нужда към стария си навик - нормалната цигара!
Комплекта включва :
- две батерии
-два картомайзера
-зарядно у-во комплект
-упътване за експлоатация
гаранционен срок- 30 дни . Цена 99лв.
произход- Китай
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/55161/elektronna-cigara-elips-s-kartomayzer-2br-99lv

ДЕТОКСИКАТОР
ДЕТОКСИКАТОРИ-3 варианта
Контрол за вашето здраве!ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото.
В процеса на детоксикация, тялото отделя токсините като частици, оцветяващи водата в различен цвят. По тях може
да се съди за органите, които се пречистват:
Цвят на частиците
1.Черен 2.Черни частици 3.Кафяв 4.Тъмнозелен 5.Оранжев 6.Червен 7.Бели, подобни на сирене частици 8.Бяла пяна
9.Жълто-зелени
Част от тялото, която се детоксикира или отделящо се вещество
1.Черен дроб 2.Тежки метали 3.Детоксикация от отровите в черния дроб, от никотин и клетъчни 4.Жлъчка
5.Детоксикация на ставите 6.Пречистване на кръвта 7.Кръвни съсиреци 8.Пречистване на лимфната система
9.Пречистване на бъбреците, жлъчката, отделителната и половата система
вариянт;1
Детоксикатор-ST-901A "- моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 285лв./////////
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вариянт;2
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА ! КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 450.00 лв.,
Вие получавате като БОНУС : . ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ
МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв.////// !
ДЕТОКСИКАТОР нов -350лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 450 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
вариянт;3
Детоксикатор – компактен 220
Метален куфар . 1 Електрод в комплекта.
Уредът съчетава предимството на компактен модел – размер на куфара 32 х 21 х 14 см – и възможностите на
класическия модел.
Режим на работа – универсален - 70+/30
Моделът е без инфрачервен колан за подгряване, 1 режима на работа при йонна детоксикация
Предназначен за домашна употреба.Цена 180лв
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/55160/detoksikator

универсална подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
Електрическа Подочистачка за бързо и лесно почистване на дома.
Добра възможност да улесните труда на вашата съпруга.Купете и подарете!
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му 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.
Малка 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/. Цена 49лв
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/55159/universalna-podochistachka-za-byrzo-pochistvane-na-vashiya-dom

Детективска агенция - Дискрет
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0877327436
discretdetectivebg@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/55158/detektivska-agenciya---diskret

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/55157/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

всякакви бързи дърводелски поправки по домовете и офиси
Професионален ремонт на мебели монтаж и демонтаж.Регулиране вратички на шкафове гардердби и секции.Смяна на
панти Поправка на спални.Монтаж на врати.Скъсяване на врати.Поправка на разбити врати.Прогонка и уплътняване на
врати и прозорци.Изолация от шум и вятър.Пребоядисване на стари мебели.Притягане на клатещи се маси и
столове.Веднага.Ниски цени.Тел.:028402396,GSM:0885994579
http://obiavidnes.com/obiava/55156/vsyakakvi-byrzi-dyrvodelski-popravki-po-domovete-i-ofisi

Работете за себе си с Oriflame
Станете консултант
Без значение дали искате просто да поръчвате продукти за Вас и Вашето семейство или да продавате на други хора и да
печелите допълнителен доход, можете да се регистрирате като консултант на Орифлейм и да купувате качествена
козметика с 30% отстъпка от цената в каталога.
Да си независим консултант на Орифлейм е забавно, лесно и възнаграждаващо!Всичко, което трябва да можете да
правите, е да имате желание за работа, да сте комуникативни, да бъдете открит и общителен човек, да имате ясни
цели, да сте готови да се учите и променяте. В днешно време все повече хора търсят алтернативни начини за
осигуряване на приходи и Директните продажби са идеално средство за това. Този вид бизнес е за всички хора, които
ценят личната си свобода, свободното време със семейството и приятелите. Няма изискване за ниво на образование,
натрупан опит или начален капитал. Хора на всякаква възраст и с различни професии успяват в директните продажби с
Орифлейм. Можете също:
Да се запознаете с нови хора и да изградите нови приятелства;
Да получите признание за постиженията си;
Да израстнете личностно и професионално чрез срещи, обучения и семинари;.
Да пътувате из страната и чужбина;
Да се насладите на вълнуващи събития и преживявания;
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Да помагате на другите да растат, докато градите своя екип.
Mоже
да
се
регистрирате
и
онлайн
http://bg.oriflame.com/recruits/online-registration-consultant.jhtml?content=&amp;_requestid=2374319 моят
номер е 349785 и се попълва в полето код на спонсора. Свържете се с мен за повече информация.

на:
консултански

http://obiavidnes.com/obiava/55155/rabotete-za-sebe-si-s-oriflame

Акита Inu кученца
Акита Inu кученца внесени мъже Доку от Astra Развъдници самурай iasiki!
Роден на 25 ноември 2012 други две оранжеви и бели кучки!
vvv.akitainu.co.rs
Тел: +381656641660
Е-мейл: kazukigo@hotmail.com
Facebook: Казуки движение Магда
Собственик: Магда Бадиу, E
http://obiavidnes.com/obiava/55154/akita-inu-kuchenca

30-50 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/55153/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

ПОВИШЕТЕ ПРИХОДИТЕ СИ С НАД 600-900 $ НА МЕСЕЦ
http://easymoneybg.ovo.bg/ - ЩЕ ВИ ПОКАЖА КАК СТАВА ВСИЧКО

!

-

ЕТО

ТУК-

Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/55152/povishete-prihodite-si-s-nad-600-900--na-mesec----eto-tuk--httpeasymoneybgo

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
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ЧАС.
Предлагаме перфектно юридическо съдействие на фирми със задължения. Освобождаваме от длъжност и отговорност
за 1 ЧАС.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения , включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ !!!
Всички правни действия, които предприемаме с цел напълно освобождаване от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и ОТГОВОРНОСТИ са в
съответствие с действащата нормативна уредба.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/55151/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

30-50 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/55150/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

За Цялата Страна -ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/55149/za-cyalata-strana--zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
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ЧАС.
Предлагаме перфектно юридическо съдействие на фирми със задължения. Освобождаваме от длъжност и отговорност
за 1 ЧАС.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения , включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ !!!
Всички правни действия, които предприемаме с цел напълно освобождаване от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и ОТГОВОРНОСТИ са в
съответствие с действащата нормативна уредба.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/55148/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Допълнителни доходи и възможност с течение на времето да печелите всеки месец от 1000 лева и нагоре от дома си!
Вие сте си шеф, вие решавате колко да работите! За повече информация, влезте в сайта->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/55147/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения , включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ !!!
Всички правни действия, които предприемаме с цел напълно освобождаване от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и ОТГОВОРНОСТИ са в
съответствие с действащата нормативна уредба.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/55146/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АВАЛОН І ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ І ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
І Детективска агенция Авалон І Частен детектив І Достъпни цени І
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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/55145/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/55144/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

0887232146 Фини и гипсови шпакловки,започване веднага
*****0887232146*****
-фини шпакловки.
-гипсова шпакловка.
-латекс бял и цветен.
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-топлоизолация.
-обръщане покрай пвц дограма и врати с поставияне на лайсни или
измазване.
-гипсова мазилка.
-пръскана мазилка.
-минерални мазилки.
-замазки.
-зидария.
-бързо,качествно,разумни цени,цени на място при договаряне,майстор с дълга практика в стройтелството,
започване веднага,часно лице.0887232146
http://obiavidnes.com/obiava/55143/0887232146-fini-i-gipsovi-shpaklovkizapochvane-vednaga

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
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/55142/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz
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A4Tech D-60FX-1 DustFree HD
A4Tech D-60FX-1 DustFree HD, оптична, 1000dpi, черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/55141/a4tech-d-60fx-1-dustfree-hd

A4Tech D-60FX-2 DustFree HD
A4Tech D-60FX-2 DustFree HD, оптична, 1000dpi, черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/55140/a4tech-d-60fx-2-dustfree-hd

A4Tech D-60FX-3 DustFree HD
A4Tech D-60FX-3 DustFree HD, оптична, 1000dpi, зелена на точки, USB
http://obiavidnes.com/obiava/55139/a4tech-d-60fx-3-dustfree-hd

A4Tech KM-72620
A4Tech KM-72620, комплект клавиатура & мишка, бели, PS/2
http://obiavidnes.com/obiava/55138/a4tech-km-72620
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