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Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Велико Търново
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
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/57091/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-veliko-tyrnovo

Продавам фабрично нарязан тютюн
Предлагам уникален тютюн GOLDEN VIRGINIA 1000% гаранция за перфектно качество. Преминал е всички
обработки, които са задължителни за постигане на мек плътен вкус с приятен аромат- средно силен. Двойна парнотермична обработка с модерни парни инсталации ново поколение. Обезпрашен, фино нарязан на тънки лентички като
пух, без и най- малки наличия на жили и чокънчета. Ниско съдържание на катрани. Тютюн за истинските ценители на
тютюна. Работим с куриерски фирми, доставка в цялата страна в рамките на 1- 2 дни след подаване на заявката.
До5кг-35лв. Над 10кг-30лв Тел;0897686932
http://obiavidnes.com/obiava/57398/prodavam-fabrichno-naryazan-tyutyun

Продавам фабрично нарязан тютюн
Предлагам уникален тютюн GOLDEN VIRGINIA 1000% гаранция за перфектно качество. Преминал е всички
обработки, които са задължителни за постигане на мек плътен вкус с приятен аромат- средно силен. Двойна парнотермична обработка с модерни парни инсталации ново поколение. Обезпрашен, фино нарязан на тънки лентички като
пух, без и най- малки наличия на жили и чокънчета. Ниско съдържание на катрани. Тютюн за истинските ценители на
тютюна. Работим с куриерски фирми, доставка в цялата страна в рамките на 1- 2 дни след подаване на заявката.
До5кг-35лв. Над 10кг-30лв Тел;0897686932
http://obiavidnes.com/obiava/57399/prodavam-fabrichno-naryazan-tyutyun

Пакет 8-ми Март в Арт хотел Каза Арт
2 нощувки, 2 закуски, 1 романтична вечеря по специалното ни Гурме меню "8-ми март", съпроводена от празнична
програма с live изпълнения на пиано.
125 лв. на човек /валидност от 8-ми март до 10-ти март/
Хотел Каза Арт честити Осми март на всички дами!
Бъди силна и винаги продължавай напред и нагоре! Не пренебрегвай силата си на жена – уважавай я, отглеждай я
внимателно и с много грижи! Бъди горда и уверена, смела в мечтите и начинанията си, покорявай с красотата си на
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богиня! Не забравяй, че твоето призвание е да правиш света по-добър!
Ти си стихия - не забравяй това! Светът има нужда от твоя огън и от твоята усмивка на жена! Винаги се стреми към
върха, каквото и да ти струва това! Винаги се стреми към победи, каквото и да ти струва това! Бъди вдъхновителка и
вълшебница, и съзидателна, и животворна сила! Бъди жена!
Горепосочената цена е на човек за 2 нощувки и включва:
• 2 нощувки в тематична стая
• 1 вечеря - романтична вечеря по специалното ни Гурме меню "8-ми март"
• безплатно ползване на финландска панорамна сауна
• безплатно ползване на маса за тенис, маса за шах, интернет, кабелна тeлевизия, паркинг
• всички ДДС и туристически такси
Доплащане за студио или апартамент
* 20 лв. на човек за студио
* 30 лв. на човек за апартамент
Празнично гурме меню "8-ми март"
Меню „Романтична въздишка” /за ценителите на финия вкус/
Салата Свежа емоция
(микс от зелени салати, рукола, чери домати и дресинг от зехтин, балсамико, джинджифил, лимон, сомак и мед,
поднесена с домашно приготвена питка)
Основно Ципура с лимоново - маслен сос
(ексклузивна морска риба на скара, поднесена с ориз със зеленчуци)
Десерт Шоколадово моальо
(шоколадово изкушение с лек течен пълнеж)
Кореспондиращо вино - Шардоне - Марян 2011 г.
Вино от сорта Шардоне, ферментирало и отлежало шест месеца в дъбови бъчви. Светло-жълт цвят, с характерните за
сорта зеленикави оттенъци. Комплексен аромат със сметанови и цитрусови нюанси. Вкус на зрели праскови и кайсии.
Виното е добре балансирано, изпълва устата и оставя трайни следи от всичко което е обещало чрез аромата си. Идеален
акомпанимент за морски деликатеси и пилешко месо с лек сос.
Меню „Загадъчна соната” /за ценителите на креативния вкус/
Салата Капрезе
(свежи домати, моцарела, пресен босилек, студено пресован зехтин, поднесена с домашно приготвена питка)
Основно Патешко магре с дресинг от малини
(крехко патешко филе на тиган поднесено с лек дресинг от малини , два вида зеленчуково пюре и елегантно картофено
пюре)
Десерт Ягодов мус с листа от рози
(различен и много свеж десерт, който ще Ви очарова със своя неустоим аромат)
Кореспондиращо вино - Каризма - Драгомир 2008 г.
Непрогледен, искрящ пурпурен цвят с мек оттенък. Сложен, елегантен нос с кафе, сочна черница, катран, деликатен
минерал и препечена коричка хляб. Сочно, заоблено, плътно тяло с кадифени танини и дълъг, елегантен край. Може да се
пие веднага, но показва потенциал и за отлежаване.
Меню „Страстно изживяване” /за ценителите на автентичния вкус/
Салата Горска рапсодия
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(салата от киселец, червено цвекло и орешашки орехи, дресинг от лимон, горчица и студено пресован зехтин )
Основно Задушен глиган в червено вино и композиция от балкански билки
(изтънчено дивечово гурме с месо от региона, сервирано с кафяв ориз с боровинки)
Десерт Френски мус от шампанско
(елегантен сметанов десерт с вкус на шампанско)
Кореспондиращо вино - Питос - Драгомир 2008 г.
Интензивен, жив и тъмно гранатов цвят. Сложен, комплексен нос с акценти на сушени домати, пръст и касис. Свежо,
сочно, средно тяло със запазен плод и дълъг елегантен финал.

Празнична програма „8-ми март”
На празничната осмомартенска вечер арт хотел Каза Арт ще Ви очарова с артистичност, колорит и неповторима
кухня. На тази романтична вечер на дамите сме подготвили три менюта с изкушаващи и нежни имена – „Романтична
въздишка”, „Загадъчна соната” и „Страстно изживяване”. Всяко от менютата съдържа оригинална свежа салата,
основно ястие с риба или нетрадиционно месо и фин лек десерт. Към изисканите ястия препоръчваме три подходящи
вина от винената листа на ресторанта.
За приятен музикален фон на вечерта на 8-ми март сме подбрали лека класическа музика. Гостите ни ще се насладят на
изпълнения на живо на популярни класически произведения за пиано - класически шедьоври, евъргрийни и леки джаз
парчета, представени от чаровната пианистка Теодора Николова.
http://obiavidnes.com/obiava/57397/paket-8-mi-mart-v-art-hotel-kaza-art

Пакет 8-ми Март в Арт хотел Каза Арт
2 нощувки, 2 закуски, 1 романтична вечеря по специалното ни Гурме меню "8-ми март", съпроводена от празнична
програма с live изпълнения на пиано.
125 лв. на човек /валидност от 8-ми март до 10-ти март/
Хотел Каза Арт честити Осми март на всички дами!
Бъди силна и винаги продължавай напред и нагоре! Не пренебрегвай силата си на жена – уважавай я, отглеждай я
внимателно и с много грижи! Бъди горда и уверена, смела в мечтите и начинанията си, покорявай с красотата си на
богиня! Не забравяй, че твоето призвание е да правиш света по-добър!
Ти си стихия - не забравяй това! Светът има нужда от твоя огън и от твоята усмивка на жена! Винаги се стреми към
върха, каквото и да ти струва това! Винаги се стреми към победи, каквото и да ти струва това! Бъди вдъхновителка и
вълшебница, и съзидателна, и животворна сила! Бъди жена!
Горепосочената цена е на човек за 2 нощувки и включва:
• 2 нощувки в тематична стая
• 1 вечеря - романтична вечеря по специалното ни Гурме меню "8-ми март"
• безплатно ползване на финландска панорамна сауна
• безплатно ползване на маса за тенис, маса за шах, интернет, кабелна тeлевизия, паркинг
• всички ДДС и туристически такси
Доплащане за студио или апартамент
* 20 лв. на човек за студио
* 30 лв. на човек за апартамент
Празнично гурме меню "8-ми март"
Меню „Романтична въздишка” /за ценителите на финия вкус/

Страница 3/111

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

25.02.2013

Салата Свежа емоция
(микс от зелени салати, рукола, чери домати и дресинг от зехтин, балсамико, джинджифил, лимон, сомак и мед,
поднесена с домашно приготвена питка)
Основно Ципура с лимоново - маслен сос
(ексклузивна морска риба на скара, поднесена с ориз със зеленчуци)
Десерт Шоколадово моальо
(шоколадово изкушение с лек течен пълнеж)
Кореспондиращо вино - Шардоне - Марян 2011 г.
Вино от сорта Шардоне, ферментирало и отлежало шест месеца в дъбови бъчви. Светло-жълт цвят, с характерните за
сорта зеленикави оттенъци. Комплексен аромат със сметанови и цитрусови нюанси. Вкус на зрели праскови и кайсии.
Виното е добре балансирано, изпълва устата и оставя трайни следи от всичко което е обещало чрез аромата си. Идеален
акомпанимент за морски деликатеси и пилешко месо с лек сос.
Меню „Загадъчна соната” /за ценителите на креативния вкус/
Салата Капрезе
(свежи домати, моцарела, пресен босилек, студено пресован зехтин, поднесена с домашно приготвена питка)
Основно Патешко магре с дресинг от малини
(крехко патешко филе на тиган поднесено с лек дресинг от малини , два вида зеленчуково пюре и елегантно картофено
пюре)
Десерт Ягодов мус с листа от рози
(различен и много свеж десерт, който ще Ви очарова със своя неустоим аромат)
Кореспондиращо вино - Каризма - Драгомир 2008 г.
Непрогледен, искрящ пурпурен цвят с мек оттенък. Сложен, елегантен нос с кафе, сочна черница, катран, деликатен
минерал и препечена коричка хляб. Сочно, заоблено, плътно тяло с кадифени танини и дълъг, елегантен край. Може да се
пие веднага, но показва потенциал и за отлежаване.
Меню „Страстно изживяване” /за ценителите на автентичния вкус/
Салата Горска рапсодия
(салата от киселец, червено цвекло и орешашки орехи, дресинг от лимон, горчица и студено пресован зехтин )
Основно Задушен глиган в червено вино и композиция от балкански билки
(изтънчено дивечово гурме с месо от региона, сервирано с кафяв ориз с боровинки)
Десерт Френски мус от шампанско
(елегантен сметанов десерт с вкус на шампанско)
Кореспондиращо вино - Питос - Драгомир 2008 г.
Интензивен, жив и тъмно гранатов цвят. Сложен, комплексен нос с акценти на сушени домати, пръст и касис. Свежо,
сочно, средно тяло със запазен плод и дълъг елегантен финал.

Празнична програма „8-ми март”
На празничната осмомартенска вечер арт хотел Каза Арт ще Ви очарова с артистичност, колорит и неповторима
кухня. На тази романтична вечер на дамите сме подготвили три менюта с изкушаващи и нежни имена – „Романтична
въздишка”, „Загадъчна соната” и „Страстно изживяване”. Всяко от менютата съдържа оригинална свежа салата,
основно ястие с риба или нетрадиционно месо и фин лек десерт. Към изисканите ястия препоръчваме три подходящи
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вина от винената листа на ресторанта.
За приятен музикален фон на вечерта на 8-ми март сме подбрали лека класическа музика. Гостите ни ще се насладят на
изпълнения на живо на популярни класически произведения за пиано - класически шедьоври, евъргрийни и леки джаз
парчета, представени от чаровната пианистка Теодора Николова.
http://obiavidnes.com/obiava/57396/paket-8-mi-mart-v-art-hotel-kaza-art

Частен детектив-Детективска агенция Фокс-изневери
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/57395/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-izneveri

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
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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/57394/chasten-detektiv---detektivska-agenciya-inkognito

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/57393/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Енергоспестяващо ток
Енергоспестяващо ток 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!
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За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
Енергоспестяващо .
www.miramarket.net
Енергоспестяващо .
www.shopbg.info
Енергоспестяващо .
www.tehno.shopbg.info
Енергоспестяващо .
www.miramarket.eu
Енергоспестяващо .
www.market99.net
онлайн магазин Market99.
www.gabimarket.com
онлайн магазин Gabimarket.
http://obiavidnes.com/obiava/57392/energospestyavashto--tok

Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/57391/masajna-masajirashta-sedalka

йонизатори Озонотор за въздух и вода
йонизатори Озонотор за въздух и вода.
Нашият магазин предлага на своите клиенти Озонотор за въздух и вода.
Устройството произвежда озон от кислорода във въздуха и образува отрицателни йони,
които премахват замърсявания и миризми и спомагат за унищожаването на болестотворни организми.
”БГ магазин” разполага и с йонизатори – Йонизатор ”AEROION” и Йонизатор и генератор на озон ”M Fresh”. За повече
информация относно изброените уреди се свържете с нас или посетете нашия сайт.
Прочистете вдишвания от Вас въздух, дарявайки си здраве.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
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www.miramarket.eu
ww.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/57390/yonizatori-ozonotor-za-vyzduh-i-voda

Органайзер обувки
Органайзер обувки
С този практичен органайзер ще запазите нещата си подредени и чисти,
без прах и космиот домашни любимци.
Shoes Under е изработен от устойчив полиестер (който се пере),
с прозрачен PVC капак, благодарение на който с един поглед можете да намерите това,
което Ви е необходимо. Капакът се затваря с цип и е с практична дръжка за пренасяне.
Размери: 54 х 64 х 12 см
Всяко отделение е с размер 27 см х 10.5 см х 12 см.
Shoes Under e необходим аксесоар за всеки дом!
Заповядайте при нас!
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/57389/organayzer-obuvki

Виброколaн със Сауна Масаж
Виброколaн със Сауна Масаж "Велформ" - иновативна технология за термомасаж!
Виброколан Велформ:
Виброколан Вибра тон
Виброколан VIBRO SHAPE
Стяга коремните мускули
Оформя бедрата и седалищните части
Редуцира целулита
Разгражда мазнините по естествен път чрез изпотяване!
Гаранционен срок: 6 месеца
Произход: Китай
Заповядайте при нас!
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/57388/vibrokolan-sys-sauna-masaj

Продавам дипломи за средно и висше образование
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Продавам дипломи за средно и висше образование
от всички училища и всички специалности
по Ваш избор.
diploms2013@hotmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/57387/prodavam-diplomi-za-sredno-i-visshe-obrazovanie

Логопед
Логопед Анна Тодорова извършва диагностика и терапия на:
- Езикови нарушения на развитието ( специфични, аутизъм, слухова или интелектуална недостатъчност ,
хиперактивност, дефицит на вниманието и др.).
- Придобити езикови нарушения (в резултат на инсулт, черепно-мозъчна травма, менингит-енцефалит, тумори и др.).
- Специфични затруднения при при четене, писане, смятане, боравене с учебното съдържание.
- Нарушенията на звукопроизношението, дишането, фонацията и артикулацията.
GSM:0878578852/0889034433
Логопедични кабинети:
гр. София; кв. Люлин-5,
97 СОУ „Братя Миладинови”
кв. Иван Вазов, ул. Краище бл.16A
( В близост са спирки на : трамвай № 1; маршрутка № 32; автобус № 102; 74...)
www.logoped-sofia.com
e-mail: logoped.kabinet@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/57386/logoped

Логопед кв. Люлин
Логопед Анна Тодорова извършва диагностика и терапия на:
- Езикови нарушения на развитието ( специфични, аутизъм, слухова или интелектуална недостатъчност ,
хиперактивност, дефицит на вниманието и др.).
- Придобити езикови нарушения (в резултат на инсулт, черепно-мозъчна травма, менингит-енцефалит, тумори и др.).
- Специфични затруднения при при четене, писане, смятане, боравене с учебното съдържание.
- Нарушенията на звукопроизношението, дишането, фонацията и артикулацията.
GSM:0878578852/0889034433
Логопедични кабинети:
гр. София; кв. Люлин-5,
97 СОУ „Братя Миладинови”
http://obiavidnes.com/obiava/57385/logoped-kv-lyulin

Логопед Логопедични услуги
Логопедичен център „АнМаВи” извършва диагностика и терапия на:
- Езикови нарушения на развитието ( специфични, аутизъм, слухова или интелектуална недостатъчност ,
хиперактивност, дефицит на вниманието и др.).
- Придобити езикови нарушения (в резултат на инсулт, черепно-мозъчна травма, менингит-енцефалит, тумори и др.).
- Специфични затруднения при при четене, писане, смятане, боравене с учебното съдържание.
- Нарушенията на звукопроизношението, дишането, фонацията и артикулацията.

Страница 9/111

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

25.02.2013

Управител : Анна Александрова Атанасова-Тодорова
GSM:0878578852/0889034433
Логопедични кабинети:
www.logoped-sofia.com
e-mail: logoped.kabinet@gmail.com
гр. София; кв. Люлин-5,
97 СОУ „Братя Миладинови”
кв. Иван Вазов, ул. Краище бл.16A
( В близост са спирки на : трамвай № 1; маршрутка № 32; автобус № 102; 74...)
http://obiavidnes.com/obiava/57384/logoped--logopedichni-uslugi

Логопед Логопедичен център кв. Иван Вазов
Логопедичен център „АнМаВи” извършва диагностика и терапия на:
- Езикови нарушения на развитието ( специфични, аутизъм, слухова или интелектуална недостатъчност ,
хиперактивност, дефицит на вниманието и др.).
- Придобити езикови нарушения (в резултат на инсулт, черепно-мозъчна травма, менингит-енцефалит, тумори и др.).
- Специфични затруднения при при четене, писане, смятане, боравене с учебното съдържание.
- Нарушенията на звукопроизношението, дишането, фонацията и артикулацията.
Управител : Анна Александрова Атанасова-Тодорова
GSM:0878578852/0889034433
Логопедични кабинети:
www.logoped-sofia.com
e-mail: logoped.kabinet@gmail.com
гр. София; кв. Люлин-5,
97 СОУ „Братя Миладинови”
кв. Иван Вазов, ул. Краище бл.16A
( В близост са спирки на : трамвай № 1; маршрутка № 32; автобус № 102; 74...)
http://obiavidnes.com/obiava/57383/logoped--logopedichen-centyr-kv-ivan-vazov

Логопед
Логопед Анна Тодорова извършва диагностика и терапия на:
- Езикови нарушения на развитието ( специфични, аутизъм, слухова или интелектуална недостатъчност ,
хиперактивност, дефицит на вниманието и др.).
- Придобити езикови нарушения (в резултат на инсулт, черепно-мозъчна травма, менингит-енцефалит, тумори и др.).
- Специфични затруднения при при четене, писане, смятане, боравене с учебното съдържание.
- Нарушенията на звукопроизношението, дишането, фонацията и артикулацията.
GSM:0878578852/0889034433
Логопедични кабинети:
гр. София; кв. Люлин-5,
97 СОУ „Братя Миладинови”
кв. Иван Вазов, ул. Краище бл.16A
( В близост са спирки на : трамвай № 1; маршрутка № 32; автобус № 102; 74...)
http://obiavidnes.com/obiava/57382/logoped
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Курс по хипноза и трансперсонална хипнотерапия за интересуващи се и професионалисти
23.03.2013 - 31.03.2013
Модул А
Основен курс по хипноза (100 часа)
23 - 31 март 2013 г.
История на хипнозата.
Какво е хипноза? Някои теории относно хипнотичните феномени.
Митове за хипнозата. Погрешни концепции и вярвания.
Етични аспекти на хипнозата и хипнотерапията.
Подготовка на клиента за хипноза. Преиндукционен разговор за преодоляване на съпротивите към въвеждане в хипноза.
Определяне на податливостта към хипноза.
Индукция в хипнотичен транс.
Методи за бърза индукция.
Установяване на рапорт.
Феномени на хипнотичния транс (моноидеизъм, дисоцииране, хипнотични сънища, буквалност, трансова логика, промяна
на времевата модалност. идиомоторни сигнали, автоматично писане и рисуване, обезболяване, амнезия, хипермнезия,
синестезии).
Признаци за хипноза и определяне дълбочината на хипнотичния транс.
Техники за задълбочаване на състоянието на хипноза – кинестетични, слухови и визуални.
Възрастова регресия и прогресия.
Извеждане от хипноза.
Подходи в хипнозата. Методи за хипнотизиране на алалитични и отказващи сътрудничество клиенти.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ ПО ТЕМАТА:
http://www.insighting.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57381/kurs-po-hipnoza-i-transpersonalna-hipnoterapiya-za-interesuvashti-se-i-profesionali

мебели по поръчка
Аида Стил е специализирана в изпълнение на производство на мебели по поръчка.
http://obiavidnes.com/obiava/57380/mebeli-po-porychka

ЮРИДИЧЕСКО И СЧЕТОВОДНО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ С ЗАДЪЛЖЕНИЯ!!!
ПРАВНА КАНТОРА КОРЕКТ Купуваме АД ЕАД ООД ЕООД с задължения-БИЗНЕС. Оказваме съдействие на фирми и
търговски дружества натрупали големи задължения към НАП, НОИ и към контрагенти ( доставчици на стоки,
материали или услуги). 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 ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация. За старите
ЗАДЪЛЖЕНИЯ на дружеството , което е предмет на продажба , бившият собственик не носи финансова,юридическа
отговорност. Гарантираме лоялност към Клиентите си , пълна конфиденциалност , качество и професионализъм,
посветеност на Клиента и индивидуален подход към всеки отделен случай. ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ВСИЧКИ БИЗНЕС
СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ. по договаряне Очакваме сериозни бизнес предложения на посочените за контакт
телефони: 0895034839 0886346230
http://obiavidnes.com/obiava/57379/yuridichesko-i-schetovodno-sydeystvie-na-firmi-s-zadyljeniya

ЮРИДИЧЕСКО И СЧЕТОВОДНО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ С ЗАДЪЛЖЕНИЯ!!!
ПРАВНА КАНТОРА КОРЕКТ Купуваме АД ЕАД ООД ЕООД с задължения-БИЗНЕС. Оказваме съдействие на фирми и
търговски дружества натрупали големи задължения към НАП, НОИ и към контрагенти ( доставчици на стоки,
материали или услуги). 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 ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация. За старите
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ на дружеството , което е предмет на продажба , бившият собственик не носи финансова,юридическа
отговорност. Гарантираме лоялност към Клиентите си , пълна конфиденциалност , качество и професионализъм,
посветеност на Клиента и индивидуален подход към всеки отделен случай. ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ВСИЧКИ БИЗНЕС
СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ. по договаряне Очакваме сериозни бизнес предложения на посочените за контакт
телефони: 0895034839 0886346230
http://obiavidnes.com/obiava/57378/yuridichesko-i-schetovodno-sydeystvie-na-firmi-s-zadyljeniya

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/57377/detektivska-agenci-ayaks---izneveriizdirvaneprouchvanespravki

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/57376/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

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 .
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Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57375/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АНАГРАМА - ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ
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/57374/detektivska-agenciya-anagrama---detektivski-uslugi

Детективска агенция Авалон - 24ч. дискретни и бързи детективски услуги
Доказване на 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/57373/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni-i-byrzi-detektivski-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/57372/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-sgra

Детективска Агенция Фокс - Детективски Услуги-24 ч.
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
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Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/57371/detektivska-agenciya-foks---detektivski-uslugi-24-ch

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/57370/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

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/57369/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet

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/57368/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/57367/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
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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/57366/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ
Разнообразете живота си ако ви е скучно и висите цял ден в нета.Спечелете допълнителни приходи като участвате в
нашият мащабен проект,където ще ви научим как да печелите приходи от интернет и ще получите пълна подкрепа по
Skype от наша страна за повече информация пишете ни на Skype име obqva10 или посетете сайта ни www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57365/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

Цоневфлоринг-Ламиниран паркет и трислоен естествен паркет
Търсите ламиниран или трислоен паркет? Заповядайте в нашият сайт http://www.tsonevflooring.com и вижте
предложенията за различни видове паркети, които можете да вземете на ниски цени и с чудесно качество
Велико Търново ул.Ниш 7Б
София ул.Свързочник 5А
0895790441
0897585529
http://obiavidnes.com/obiava/57364/conevfloring-laminiran-parket-i-trisloen-estestven-parket

Здравейте. На всички търся спешно да правя секс със едно младо и неопитно момиче до 35
годишна обичам да правя всякакви и по стандартен начин за това?
Здравейте на всички аз съм млад тъмнокоско и сериозно момче 26 годишен и търся и предлагам да правя секс с неопитно
момиче която има нужда начин за това предлагам всякакви тип услуги по стандартен секс обичам да правя всичко за
каквото си пожелаеш всичко това за секс удоволствия са напълно безплатни и няма значение какваси моля за повече
информация от петър иванов те очаква мило на тел 0877637211>0896262713
http://obiavidnes.com/obiava/57363/zdraveyte-na-vsichki-tyrsya-speshno-da-pravya-seks-sys-edno-mlado-i-neopitno-momiche

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/57362/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-
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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/57361/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/57360/30-50-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/57359/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/
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http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/57358/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Детективска Агенция Аякс -Сандански Петрич Банско-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/57357/detektivska-agenciya-ayaks--sandanski-petrich-bansko-0888135197

Детективска Агенция Аякс -Плевен Русе Варна Шумен
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/57356/detektivska-agenciya-ayaks--pleven-ruse-varna-shumen

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/57355/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi
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0882551735,фини шпакловки,започване веднага Започване веднага
0882551735, чсно лице
-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.0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/57354/0882551735fini-shpaklovkizapochvane-vednaga--

Качествени електро услуги в София
Електротехниците на фирма за електро енергия в София, се грижат за вашата безопасност и сигурност. При проблеми с
тока и ел инсталациите, заложете на професионални ел услуги.
http://obiavidnes.com/obiava/57353/kachestveni-elektro-uslugi-v-sofiya

Заложете на ниски цени на електро услуги
Фирма за ел услуги предлага ниски цени и отстъпки за редовни клиенти. Повикайте електротехниците на фирмата,
които ще ви предложат качествени електро услуги.
http://obiavidnes.com/obiava/57352/zalojete-na-niski-ceni-na-elektro-uslugi

При вик авария, се обърнете към добри водопроводчици
Един добър водопроводчик трябва да разбира от работата си. За това потърсете водопроводни услуги, ако имате
течащи тръби или запушени канали.
http://obiavidnes.com/obiava/57351/pri-vik-avariya-se-obyrnete-kym-dobri-vodoprovodchici

Зала за парти
Зала за парти под наем!
Подходяща за детски партита, за лични и служебни партита, за рождени и именни дни, за годишнини.
За хора, които си търсят поводи за празнуване, а не разполагат със собствен терен!
Ние ви даваме възможност да празнувате и се забавлявате без да се занимавате с предварителна подготовка и без
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досадно чистене след като си отидат гостите ви.
Залата е с големина 90 кв.м., разполага със собствено озвучаване и отлична климатизация.
Изгодно и удобно в центъра на София – бул. Дондуков 11!
За контакти:
0878 737805 Георги Мичев
e-mail: enter@zala1.com
http://zala1.com/
http://obiavidnes.com/obiava/57350/zala-za-parti

Зала за танци под наем
Зала за танци под наем
Отдавам зала за почасово ползване на изгодна цена, подходяща за следните дейности:
• Hip-hop
• Латино танци
• Народни танци
• Детски школи
• Аеробика
• Зумба
• Танцови семинари
• Йога
Залата е с големина чиста площ 90 кв.м.
Без колони и преградни стени .
Разполага със собствено озвучаване и отлична климатизация.
Намира се в центъра на София бул. Дондуков 11.
За повече информация, обадете се на тел.: 0878737805 Георги Мичев
e-mail: enter@zala1.com или http://zala1.сom/
http://obiavidnes.com/obiava/57349/zala-za-tanci-pod-naem

Зала за парти под наем
Зала за парти под наем!
Подходяща за детски партита, за лични и служебни партита, за рождени и именни дни, за годишнини.
За хора, които си търсят поводи за празнуване, а не разполагат със собствен терен!
Ние ви даваме възможност да празнувате и се забавлявате без да се занимавате с предварителна подготовка и без
досадно чистене след като си отидат гостите ви.
Залата е с големина 90 кв.м., разполага със собствено озвучаване и отлична климатизация.
Изгодно и удобно в центъра на София – бул. Дондуков 11!
За контакти:
0878 737805 Георги Мичев
e-mail: enter@zala1.com
http://zala1.com/
http://obiavidnes.com/obiava/57348/zala-za-parti-pod-naem

Център за вик ремонти Бургас
За монтаж и демонтаж на водомери, потърсете центъра за вик ремонти Бургас, който ще намери трайни решения на
вашите вик проблеми.
http://obiavidnes.com/obiava/57347/centyr-za-vik-remonti-burgas

Детективска Агенция Фокс-Детективски услуги-Бургас
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
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Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/57346/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-burgas

Детективска Агенция - Фокс- Частни Детективи -0888400413, 0897024504
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
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://detective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/57345/detektivska-agenciya---foks--chastni-detektivi--0888400413-0897024504

Професионално компютърно набиране на всякакви текстове – дипломни и курсови
работи,договори,книги,таблици,менюта за заведения и др.
„Релена 92 ЕООД“
Професионално
компютърно

набиране

на

всякакви
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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/57344/profesionalno-kompyutyrno-nabirane-na-vsyakakvi-tekstove--diplomni-i-kursovi-rabo

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/57343/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:
-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
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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/57342/prevod-i-legalizaciya-na-diplomi-akademichni-spravki-i-drugi-dokumenti-za-obrazov

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:
-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.

ВИЗА ЗА САЩ
http://obiavidnes.com/obiava/57341/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”.
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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.
http://obiavidnes.com/obiava/57340/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/57339/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.
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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/57338/prevod-i-legalizaciya-na-dokumenti

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/57337/tryabva-vi-prevod--na-angliyski-ispanski-nemski-frenski--grycki-turski-rus

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
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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/57336/prevod-na-epikrizi-i-drugi-medicinski-dokumenti--angliyski-ispanski

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 документи 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/57335/za-lekari-za-medicinski-sestri

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.
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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
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/57334/dokumenti-na-medicinski-sestri--i-lekari-za-rabota-v-chujbina--angliya-germaniya-

Превод на трудови книжки от/на английски
„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/57333/prevod-na-trudovi-knijki-otna-angliyski

Превод на рекламни материали от/на английски
„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
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http://obiavidnes.com/obiava/57332/prevod-na-reklamni-materiali-otna-angliyski

Превод на документи за участие в търгове от/на английски
„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/57331/prevod-na-dokumenti-za-uchastie-v-tyrgove-otna-angliyski

Превод на търговски документи от/на английски
„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/57330/prevod-na-tyrgovski-dokumenti-otna-angliyski

Превод на документи за пътуване в чужбина от/на английски
“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
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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/57329/prevod-na-dokumenti-za-pytuvane-v-chujbina-otna-angliyski

Превод на счетоводни документи от/на английски
„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/57328/prevod-na-schetovodni-dokumenti-otna-angliyski

Превод на фирмени документи от/на английски,испански,немски,френски и руски
„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
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/57327/prevod-na-firmeni--dokumenti-otna-angliyskiispanskinemskifrenski-i-ruski

Превод на фирмени документи от/на турски и гтъцки
„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.
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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/57326/prevod-na-firmeni--dokumenti-otna--turski-i-gtycki

Превод на общински документи от/на турски и гтъцки
„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/57325/prevod-na-obshtinski-dokumenti-otna--turski-i-gtycki

Превод на общински документи от/на английски,испански,немски,френски и руски
“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
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http://obiavidnes.com/obiava/57324/prevod-na-obshtinski-dokumenti-otna-angliyskiispanskinemskifrenski-i-ruski

Превод на медицинска литература от/на английски
“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/57323/prevod-na-medicinska-literatura-otna-angliyski

Превод на инструкции за денталната медицина от/на английски
“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
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/57322/prevod-na-instrukcii-za-dentalnata-medicina-otna-angliyski

Превод на инструкции за медицинска апаратура от/на английски
“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
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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/57321/prevod-na-instrukcii-za-medicinska-aparatura-otna-angliyski

Превод на техническа литература от/на английски и немски
“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/57320/prevod-na-tehnicheska-literatura-otna-angliyski-i-nemski

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/57319/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.
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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/57318/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.
Релена 92 – Помагаме за успеха Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/57317/uroci-po-matematika--za-vsichki-klasove

Качествени вик услуги Варна
Отпушване на тоалетни, мивки, канали, отстраняване на течове, само с вик услуги Варна. Вик услуги ще се погрижат да
спите спокойно, защото са на ваше разположение дори и през нощта.
http://obiavidnes.com/obiava/57316/kachestveni-vik-uslugi-varna

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/57315/individualni-uroci-po-matematika-za--kandidat--studenti

УРОЦИ ПО БЪЛГАРСКИ ЗА ВСИЧКИ КЛАСОВЕ
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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/57314/uroci-po-bylgarski-za-vsichki-klasove

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/57313/individualni-uroci-po-bylgarski-za--kandidat--studenti

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/57312/podgotovka-za-matura-po-bylgarski-ezik

АНГЛИЙСКИ -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/57311/angliyski--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/57310/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/57309/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/57308/angliyski-za-matura

НАЙ-ПОСЛЕ: ПРАКТИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ - НАЧАЛО 5 МАРТ 2013 г
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.
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/57307/nay-posle-prakticheski-angliyski---nachalo-5-mart-2013-g

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/57306/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/57305/za-vseki-koyto-jelae-da-poluchi-mejdunarodno-priznat-sertifikat----ielts-fce-c
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Неделен курс по бразилски португалски
Учебен център Орбис организира неделен курс по бразилски португалски, трето ниво. Курсът се провежда по системата
Falar, Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Продължителност
50 учебни часа, неделя от 15.00 до 17.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 10.03. 2013г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57304/nedelen-kurs-po-brazilski-portugalski

ЗА ЛЕКАРИ, 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/57303/za-lekari-za-medicinski-sestri
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КУРС ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК - A1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично (вторник и четвъртък) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало:
12.03.2013г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57302/kurs-po-portugalski-ezik----a1

Английски – РАЗГОВОРЕН курс - начало 4 Март
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).
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/57301/angliyski--razgovoren--kurs---nachalo-4-mart

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК – B1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по френски език, ниво B1. По време на обучението се развиват всички
езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се
акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Часовете се провеждат два пъти седмично, вторник и
четвъртък, от 18.30 до 20.30, общо 80 учебни часа. Цена 250 лв. Начало: 19.03.2013г.
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Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http: // www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57300/kurs-po-frenski-ezik--b1

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира курс по френски език по системата ECHO, начално ниво. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 250 лв.
Продължителност 80 часа, два пъти седмично (сряда и петък) от 18.30 до 20.30 часа. Начало: 20.03.2013г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 10 лв на час.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http: // www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57299/kurs-po-frenski-ezik-za-nachinaeshti

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
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за други професии
за ученици
за кандидат-студенти
за други цели
Залата, в която се водят занятията, е удобна и уютна.
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/57298/nauchete-angliyski

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – B1
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, трето ниво. Курсът се провежда по системата Qui Italia. В
процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Продължителност 80 часа,
два пъти седмично (сряда и петък) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 250лв. Начало: 27 февруари 2013
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57297/kurs-po-italianski-ezik--b1

Английски – практически курс - начало 5 Март
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 160 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
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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/57296/angliyski--prakticheski--kurs---nachalo-5-mart

Курс по италиански език – второ ниво
Учебен център Орбис предлага курс по италиански език, второ ниво. Курсът се провежда по системата Progetto Italiano.
В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Продължителността на
курса е 80 часа, провежда се два пъти седмично (понеделник и четвъртък) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 250лв. Начало:
11.03.13г. Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57295/kurs-po-italianski-ezik--vtoro-nivo

Италиански език за ученици
Учебен център Орбис организира обучение по италиански език за ученици от 5 до 7 клас, начално ниво. Обучението е 50
учебни часа. Работи се по системата Progetto Italiano Junior – специално разработена за юноши. Развиват се всички
умения – писане, четене, говорене и слушане с разбиране. Въвежда се разнообразна лексика, свързана с италианската
история, култура, кухня, спорт. Занятията се провеждат в събота по 3 учебни часа от 14.00 до 16.00. Начало:
23.03.2013г.
Цена 160лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас и преподавателя време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57294/italianski-ezik-za-uchenici

Начален курс по италиански език
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Продължителност 80 часа, два пъти седмично (понеделник и четвъртък) от 18.30 до 20.30 часа. Цена: 250 лева. Начало:
11.03.2013г
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
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Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57293/nachalen-kurs-po-italianski-ezik

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.
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/57292/angliyski--obsht-kurs--v-5-niva--ot-absolyutno-nachinaeshti-do-naprednali-preodo

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.
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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.
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)
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/57291/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/57290/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,
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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.
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/57289/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
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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/57288/angliyski-za-elektroinjeneri--ili--injeneri-po-elektronika

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/57287/angliyski-za-hotelierstvoto

Инверторни IGBT електрожени + АРГОН
Инверторни електрожени 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,
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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).
СПЕЦИФИКАЦИЯ:.
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.
Степен на защита IP 21
Входяща мощност (KVA) MMA/TIG- 6,6/4,5
Окомплектовка: кабел за маса, кабел с ръкохватка за електроди, аргонова ръкохватка /шланг за TIG заваряване/, маска и
аксесоари
http://obiavidnes.com/obiava/57286/invertorni-igbt-elektrojeni---argon

Верижен трион Вики
Предлагаме на вашето внимание електроген + аргон СПЕЦИФИКАЦИЯ:.
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.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.
http://obiavidnes.com/obiava/57285/verijen-trion-viki

Услуги за ВиК Пловдив - Денонощно
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Вик услуги в Пловдив е на разположение през целия ден и цялата нощ, за да извършва спешни вик ремонти. Потърсете и
вие качествените и професионални услуги на вик Пловдив.
http://obiavidnes.com/obiava/57284/uslugi-za-vik-plovdiv---denonoshtno

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

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/57283/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
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-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/57282/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv

0882551735,фини 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/57281/0882551735fini-shpaklovkizapochvane-vednaga--

ЕС ДИ КАРГО ЕООД
Транспортна фирма Ес Ди Карго осъществява транспортна и логистична дейност. Извършваме автомобилни превози със
собствен транспорт. Дестинациите в Европа са приоритетни. Имаме опит в транспортирането на мебели, багажна
спедиция, машини и суровини, хранителни продукти, извънгабаритни и опасни товари и много други. В сайта ни ще
откриете подробна информация.
http://obiavidnes.com/obiava/57280/es--di--kargo--eood
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Мартенички срещу една прегръдка
Купи мартеничка и я подари срещу една прегръдка!
http://nik-bg.com/shopcart/index.php?c=82
Защото прегръдката е нещо повече от витамини.
прочетете на глас преди употреба
Свойства
Да прегръщаш е здравословно! Прегръдките помагат на имунната система, правят те по-здрав, лекуват депресията,
намаляват стреса, помагат да заспиш по-лесно, въодушевяват, подмладяват, нямат неприятни странични ефекти. С
една дума, прегръдките са вълшебно лекарство.
Състав
Да прегръщаш е нещо напълно естествено - екологично чисто, с естествена сладост, без пестициди, без изкуствени
съставки и е 100% здравословно.
Прегръщането няма никакви недостатъци. Няма подвижни части, няма батерии, които да се износват, няма нужда от
профилактични прегледи, има ниска консумация и висока производителност на енергия, няма инфлационни процеси, от
него не се изпълнява, няма месечни вноски, не са необходими застраховки, защитено е срещу кражби, не се облага с
данъци, няма замърсяваш ефект и разбира се, има стопроцентова възвращаемост.
Дозировка и приложение
Имаме нужда от четири прегръдки дневно, за да оцелеем. Имаме нужда от осем прегръдки, за да поддържаме добра
форма. Имаме нужда от дванадесет прегръдки на ден, за да растем.
Съхранение
Да се пази на сигурно място, удобно за лесна употреба.
Извадки от книгата на издателска къща “Кибеа“
“Пилешка супа за душата“ от Джак Канфийлд и Марк Хансен
http://obiavidnes.com/obiava/57279/martenichki-sreshtu-edna-pregrydka

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/57278/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

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/57277/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet

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/57276/sigurna-rabota

Страница 49/111

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

25.02.2013

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/57275/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/57274/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ
Разнообразете живота си ако ви е скучно и висите цял ден в нета.Спечелете допълнителни приходи като участвате в
нашият мащабен проект,където ще ви научим как да печелите приходи от интернет и ще получите пълна подкрепа по
Skype от наша страна за повече информация пишете ни на Skype име obqva10 или посетете сайта ни www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57273/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
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/53334/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв
Финансова Институция Отпуска 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/57272/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv
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Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
Финансова Институция Отпуска 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/57078/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv-na-burzikreditibg

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/57271/30-50-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/57270/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/57269/30-50-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/57268/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/57267/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

0887232146,фини шпакловки,започване веднага ****0887232146*****
-фини шпакловки.
-гипсова шпакловка.
-латекс бял и цветен.
-топлоизолация.
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-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/57266/0887232146fini-shpaklovkizapochvane-vednaga--

КУРС ПО АРЖЕНТИНСКО ТАНГО ЗА АБСОЛЮТНО НАЧИНАЕЩИ
КУРС ПО АРЖЕНТИНСКО ТАНГО ЗА АБСОЛЮТНО НАЧИНАЕЩИ в Tango Porta
Започва на 12 март 2013 г. Курсът ще се провежда всеки вторник и четвъртък от 19:30 ч. до 20:30 ч. в Зала 1 на бул.
Дондуков 11, София. Не е нужно да идвате по двойки. Всички желаещи са добре дошли!
За записване: тел 0878 329556. За повече информация: www.tangoporta.eu или facebook: Tango Porta.
Заповядайте!
http://obiavidnes.com/obiava/57265/kurs-po-arjentinsko-tango-za-absolyutno-nachinaeshti

Thinxstore - Робот
Това е робота мечта за всеки малък инженер. Ще прекарате страхотно време с детето ви осъществявайки съвместен
семеен проект, сглобявайки, оцветявайки и декорирайки робота.
http://obiavidnes.com/obiava/57264/thinxstore---robot

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/57263/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
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и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/57262/detektivska-agenci-ayaks---izneveriizdirvaneprouchvanespravki

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/57261/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

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/57260/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

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/57259/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet

НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ
Разнообразете живота си ако ви е скучно и висите цял ден в нета.Спечелете допълнителни приходи като участвате в
нашият мащабен проект,където ще ви научим как да печелите приходи от интернет и ще получите пълна подкрепа по
Skype от наша страна за повече информация пишете ни на Skype име obqva10 или посетете сайта ни www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57258/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt
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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/57257/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/57256/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/57255/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

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/57254/30-50-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/
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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/57253/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/57252/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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/57251/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-sgra

Предлагаме на Вашето внимение нови електрожени + аргон
Инверторни електрожени 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).
СПЕЦИФИКАЦИЯ:.
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.
Степен на защита IP 21
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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/57250/predlagame-na-vasheto-vnimenie-novi-elektrojeni--argon

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/57249/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АНАГРАМА - ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ
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/57248/detektivska-agenciya-anagrama---detektivski-uslugi

Детективска агенция Авалон - 24ч. дискретни и бързи детективски услуги
Доказване на изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и …
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
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e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57247/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni-i-byrzi-detektivski-uslugi

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
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/57246/0877696928--chasten-detektiv---detektivska-agenciya-inkognito

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:
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-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/57245/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Продажба на Авточасти - Avtochasti24.com
Онлайн магазин, продажба на авточасти, нови и втора употреба от Avtochasti24.com
http://obiavidnes.com/obiava/57244/prodajba-na-avtochasti---avtochasti24com

Статии, видео и снимки | Pull-Over.net
Статии, видео и снимки за хора, природа, технологии, космос и още нещо от Pull-Over.net
http://obiavidnes.com/obiava/57243/statii-video-i-snimki--pull-overnet

Автосервизи от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на фирми в отрасъл Автосервизи от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в
България
http://obiavidnes.com/obiava/57242/avtoservizi-ot-businessbg

Счетоводни Къщи от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Счетоводни Къщи от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в
България
http://obiavidnes.com/obiava/57241/schetovodni-kyshti-ot-businessbg

Хамали от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Хамали от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/57240/hamali-ot-businessbg

Абонаментно почистване от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Абонаментно почистване от BUSINESS.bg - бизнес каталог
N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/57239/abonamentno-pochistvane-ot-businessbg

Подготовка за сертификати по португалски език CAPLE
Учебен център Орбис организира групова и индивидуална подготовка за изпитите за сертификати по португалски език
CAPLE. Изпитите се провеждат в 5 нива според Европейската езикова рамка (А2 – C2). Разработва се обстойно всеки
елемент от формата на изпита (слушане и четене с разбиране, граматичен тест, устно събеседване). Индивидуалното
обучение е 15 лв. на учебен час.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:

Страница 59/111

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

25.02.2013

Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57238/podgotovka-za-sertifikati-po-portugalski-ezik-caple

Подготовка по испански език за сертификат DELE
Учебен център Орбис организира индивидуална подготовка за изпитите за сертификат по испански език DELE. Има три
сесии в годината – май, август и ноември . Разработва се обстойно всеки елемент от формата на изпита – слушане с
разбиране, граматичен тест, писане на есе и устно събеседване.
Индивидуалното обучение е 15 лв. на учебен час.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http:// www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57237/podgotovka-po-ispanski-ezik-za-sertifikat-dele

Подготовка по френски език за сертификат TCF Квебек
Учебен център Орбис организира индивидуална подготовка за изпитите за сертификат по френски език TCF Квебек.
Разработва се обстойно всеки елемент от формата на изпита – разбиране на устна реч и изразяване на устна реч,
разбиране на писмена реч и изразяване на писмена реч.
Индивидуалното обучение е 15 лв. на учебен час.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http:// www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57236/podgotovka-po-frenski-ezik-za-sertifikat-tcf-kvebek

Подготовка по френски език за сертификат DELF и DALF
Учебен център Орбис организира индивидуална подготовка за изпитите за сертификат по френски език DELF (А1, A2,
B1, B2) и DALF (C1, C2). Има две сесии в годината. Разработва се обстойно всеки елемент от формата на изпита –
разбиране на устна реч и изразяване на устна реч, разбиране на писмена реч и изразяване на писмена реч.
Индивидуалното обучение е 15 лв. на учебен час.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http:// www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57235/podgotovka-po-frenski-ezik-za-sertifikat-delf-i-dalf

Подготовка по италиански език за сертификат CELI
Учебен център Орбис организира индивидуална подготовка за изпитите за сертификат по италиански език CELI към
университета в гр. Перуджа. Изпитните сесии са два пъти в годината – юни и ноември/декември. Разработва се

Страница 60/111

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

25.02.2013

обстойно всеки елемент от формата на изпита – слушане с разбиране, граматичен тест, писане на есе и устно
събеседване.
Индивидуалното обучение е 15 лв. на учебен час.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http:// www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57234/podgotovka-po-italianski-ezik-za-sertifikat-celi

Индивидуални уроци за подготвителните класове
Учебен център Орбис предлага индивидуална езикова подготовка по италиански, френски, испански, немски и английски
език за ученици от 8 клас в подготвителните паралелки.
Обучението цели трайното усвояване и разширяване на познанията на ученика, като се работи по допълнителни
материали с текстове за четене и слушане с разбиране, с граматични и лексикални упражнения. Цената е 10 лева на
учебен час (40 минути).
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57233/individualni-uroci-za-podgotvitelnite-klasove

Уроци по английски език за изпита след 8 клас
Учебен център Орбис организира групова и индивидуална подготовка по английски език за изпита след осми клас.
Груповото обучение се провежда всяка събота с продължителност 6 учебни часа, цена 25 лв. за посещение на седмица.
Индивидуалното обучение е 10 лв. на учебен час в удобно за курсиста и преподавателя време.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http:// www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57232/uroci-po-angliyski-ezik-za-izpita-sled-8-klas

Уроци по испански език за изпита след 8 клас
Учебен център Орбис организира групова и индивидуална подготовка по испански език за изпита след осми клас.
Груповото обучение се провежда всяка събота с продължителност 6 учебни часа, цена 25 лв. за посещение на седмица.
Индивидуалното обучение е 10 лв. на учебен час в удобно за курсиста и преподавателя време.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http:// www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57231/uroci-po-ispanski-ezik-za-izpita-sled-8-klas
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Уроци по ФРЕНСКИ ЕЗИК за изпита след 8 клас
Учебен център Орбис организира групова и индивидуална подготовка по френски език за изпита след осми клас.
Груповото обучение се провежда всяка събота с продължителност 6 учебни часа, цена 25 лв. за посещение на седмица.
Индивидуалното обучение е 10 лв. на учебен час в удобно за курсиста и преподавателя време.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http:// www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57230/uroci-po-frenski-ezik-za-izpita-sled-8-klas

Уроци по ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК за изпита след 8 клас
Учебен център Орбис организира групова и индивидуална подготовка по италиански език за изпита след осми клас.
Груповото обучение се провежда всяка събота с продължителност 6 учебни часа, цена 25 лв. за посещение на седмица.
Индивидуалното обучение е 10 лв. на учебен час в удобно за курсиста и преподавателя време.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http:// www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57229/uroci-po-italianski-ezik-za-izpita-sled-8-klas

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1000 лв.
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/53559/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1000-lv

Летни езикови ваканции в Марбела, Испания
Живей без граници! Пътувай с Родина!
Възраст: 16 + години
Образователен център „Родина” предлага летни езикови ваканции за всички възрасти в Марбела, Испания. Обучението се
провежда в специално подбрани за целта учебни бази, които разполагат с напълно оборудвани и модерно обзаведени
класни стаи.
За доброто настроение на участниците са предвидени и редица екскурзии и спортни занимания. Курсистите имат
широка гама от възможности за настаняване и избор на хранителен план.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 730
• 3 седмици = € 1060
• 4 седмици = € 1362
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"РОДИНА" - България
За контакт с НАС:
гр.София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 18:30 часа.
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/57228/letni-ezikovi-vakancii-v-marbela-ispaniya

Учи испански във Валенсия!
Курсовете от Нас, знанията от Вас!
Възраст: 16 + години
Център „Родина” организира летни езикови програми по испански език във Валенсия, Испания. Различните курсове са
подходящи за всички, които желаят да усъвършенстват познанията си, без значение от възрастта.
Учебните бази са специално подбрани и отговарят на съвременните изисквания. Класните стаи са широки, просторни и
светли. Всеки курс включва удобно настаняване и седмичен план за хранене.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 730
• 3 седмици = € 1060
• 4 седмици = € 1390
"РОДИНА" - България
За контакт с НАС:
гр.София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00до 18:30 часа.
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/57227/uchi-ispanski-vyv-valensiya

Eзикови ваканции в Барселона, Испания!
Бъди на нашия купон!
Възраст: 16 + години
С езикова ваканция в Барселона имате възможност да упражните своя испански език в реална среда, наслаждавайки се
едновременно на хилядите варианти за забавление и отдих, които страната предлага.
Всеки курс е внимателно подбран, за да се чувствате максимално комфортно и спокойно по време на престоя си в
Испания.
Езиковите програми на „Родина” са подходящи за всички възрасти. Настаняването е няколко вида, като базите са
разположени в близост до учебните сгради.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 722
• 3 седмици = € 1048
• 4 седмици = € 1350
"РОДИНА" - България
За контакт с НАС:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от10:00 до 18:30 часа.
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
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http://obiavidnes.com/obiava/57226/ezikovi-vakancii-v-barselona-ispaniya

Курсове по немски език в Дюселдорф
Езикови ваканции - ГЕРМАНИЯ
През нашите очи – виждаш своите мечти!
Възраст: 16 + години
Съчетайте езиковата подготовка с многобройни възможности за развлечение. Езиковите курсове на „Родина” в
Дюселдорф са подходящи за хора от всички възрасти. Те позволяват да опознаете немската култура, език и традиции,
както и да практикувате наученото в реална среда.
Предлагат се както стандартни летни езикови курсове в Германия, така и интензивни, подготовка за специализирани
изпити за кандидатстване за университети и др. Освен всичко това, програмите включват екскурзии, спортни занимания
и развлекателни програми.
Настаняването и хранителният план са съобразени с изискванията на кандидатите, а учебните бази са напълно
оборудвани и специално подбрани.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 780
• 3 седмици = € 1165
• 4 седмици = € 1460
„РОДИНА” - България
За контакт с НАС:
гр.София 1000, ул. Ген. Гурко №74
Раб. Време: 10:00 - 18:30 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/57225/kursove-po-nemski-ezik-v-dyuseldorf

Езикови курсове и ваканции по немски език в Мюнхен
Курсовете от Нас, знанията от Вас!
Възраст: 16 + години
Елате за да чуете, видите и изберете най-подходящия за Вас курс в Германия!
Център „Родина” организира летни езикови програми по немски език в Германия. Различните курсове са подходящи за
всички, които желаят да усъвършенстват познанията си, без значение от възрастта. Езикови курсове в Германия са
отличен избор, за да подобрите своят език.
Учебните бази са специално подбрани и отговарят на съвременните изисквания. Всеки курс включва удобно настаняване и
седмичен план за хранене.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 840
• 3 седмици = € 1250
• 4 седмици = € 1660
„РОДИНА” - България
За контакт с НАС:
гр. София 1000, ул. Ген. Гурко №74
Раб. Време: 10:00 - 18:30 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/57224/ezikovi-kursove-i-vakancii-po-nemski-ezik-v-myunhen

Езикови курсове по немски език за възрастни в Берлин
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Живей без граници! Пътувай с Родина!
Възраст: 16 + години
Езиковите програми за обучение в Германия на „Родина” - Берлин, са както интересни, така и полезни предложения за
деца, ученици и студенти, които искат да се запознаят с баварската култура, език и традиции. За курсистите е
предвидена специална развлекателна програма. Настаняването и пансионът (храна) са съобразени с изискванията на
кандидатите, а учебните бази са напълно оборудвани и специално подбрани.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 900
• 3 седмици = € 1295
• 4 седмици = € 1662
„РОДИНА” - България
За контакт с НАС:
гр. София 1000, ул. Ген. Гурко №74
Раб. Време: 10:00 - 18:30 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/57223/ezikovi-kursove-po-nemski-ezik-za-vyzrastni-v-berlin

Езикови курсове по немски език във Франкфурт
Бъди на нашия купон!
Възраст: 16 + години
С езикова ваканция в Германия имате възможност да упражните своя немски език в реална среда, наслаждавайки се
едновременно на хилядите варианти за забавление и отдих, които страната предлага. Курсовете по немски език в
Германия, Франкфурт са разнообразни и с различна продължителност – от 2-седмични курсове през лятната ваканция до
курсове за подготовка за изпити.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 840
• 3 седмици = € 1250
• 4 седмици = € 1660
„РОДИНА” - България
За контакт с НАС:
гр. София 1000, ул. Ген. Гурко №74
Раб. Време: 10:00 - 18:30 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/57222/ezikovi-kursove-po-nemski-ezik-vyv-frankfurt

ЦЕЛУТРОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ, , Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста,
Физиотерапия и Лифтинг
Целутрон
ЦЕЛУТРОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ, , Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста, Физиотерапия и Лифтинг
ЦЕЛУТРОН ЗА УСКОРЯВАНЕ НА МЕТАБОЛИЗМА И РЕДУЦИРАНЕ НА ТЕЛЕСНИТЕ МАЗНИНИ !
Основни функции и режими на работа :
F1 Мускулен масаж, релакс и Физиотерапия:
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F2 Тонизиране
F3 Стимулация на кръвната и лимфната циркулация – при уморени крака, варикозни вени, целулит и след липосукция
F4 Редуциране на теглото и стягане на тъканите
Изборът на времетраене на процедурата може да бъде направен ръчно – 20 до 30 минути за максимална ефективност.
Апаратът за ускоряване на метаболизма и редукция на телесните мазнини е устройство създадено с методите на
съвременната медицина, с активно използване на последните научни изследвания в областта на медицината,
физиотерапията и козметиката, с отчитане на биологичното и физиологично взаимодействие между мазинините и
мускулната тъкан в човешкото тяло и биохимията на човешкият организъм.
Действието на уреда използва нормалните принципи на функциониране на човешкото тяло; крайната цел е да се
постигне естествено ускоряване на метаболизма, в пълно съответствие с природата на организма, използвайки само
естествените процеси в тялото. Създаването на това устройство е резултат от дългогодишни тестове, опити и
анализи, правени от водещи специалисти в съответните области.
Използваната технология, базирана на микропроцесорна основа, дава възможност за прецизно действие в проблемните
зони без, или с минимум странични въздействия. Уредът обединява няколко режима на работа, на база на
усъвършенстваните през хилядолетията методи на акупунктурата, предназначени за решаване на различни телесни
проблеми – наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, детренираност на отделни мускулни групи, липса на
еластичност на кръвоносните съдове и като цяло – липса на тонус; апаратът предлага комплексно решение за всички
тези проблеми с методите на акупунктурата, физиотерапията и масажът.
Модел: GS-14 -2011
Гаранция - 12 месеца. Сертификация: CE, RoHS, CQCЦена: 750 лв.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/57221/celutron-za-otslabvane--redukciya-na-mastna-tykan-povdigane-na-byusta-fizioter

Легализация на друг вид документи
Имах нужда от превод и легализация на специализирани документи. Потърсих услугите на фирма Адер.бг и останах
много доволен. Работят изключително бързо и професионално и на ниски цени. За повече информация: 0700 310 14
http://obiavidnes.com/obiava/57220/legalizaciya-na-drug-vid-dokumenti

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 ОТГОВОРНОСТ
са в съответствие с действащата нормативна уредба.
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ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация. За старите
ЗАДЪЛЖЕНИЯ на дружеството , което е предмет на продажба , бившият собственик не носи финансова отговорност.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.
Гарантираме лоялност към Клиентите си , пълна конфиденциалност , качество и професионализъм, посветеност на
Клиента и индивидуален подход към всеки отделен случай.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр. Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/57219/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 ОТГОВОРНОСТ
са в съответствие с действащата нормативна уредба.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация. За старите
ЗАДЪЛЖЕНИЯ на дружеството , което е предмет на продажба , бившият собственик не носи финансова отговорност.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.
Гарантираме лоялност към Клиентите си , пълна конфиденциалност , качество и професионализъм, посветеност на
Клиента и индивидуален подход към всеки отделен случай.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр. Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/57218/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 ОТГОВОРНОСТ
са в съответствие с действащата нормативна уредба.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация. За старите
ЗАДЪЛЖЕНИЯ на дружеството , което е предмет на продажба , бившият собственик не носи финансова отговорност.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.
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Гарантираме лоялност към Клиентите си , пълна конфиденциалност , качество и професионализъм, посветеност на
Клиента и индивидуален подход към всеки отделен случай.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр. Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/57217/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

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/57216/detektivska-agenciya-star-0885350440

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/57215/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/
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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/57214/30-50-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/57213/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/57212/30-50-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/
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Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/57211/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/57210/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Хидрофобен Шперплат за кофраж - 42лв с ДДС - 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/57209/hidrofoben-shperplat-za-kofraj---42lv-s-dds---wwwshperplatcom

Йонизатори Озонотор за въздух и вода
Йонизатори Озонотор за въздух и вода.
Нашият магазин предлага на своите клиенти Озонотор за въздух и вода.
Устройството произвежда озон от кислорода във въздуха и образува отрицателни йони,
които премахват замърсявания и миризми и спомагат за унищожаването на болестотворни организми.
”БГ магазин” разполага и с йонизатори – Йонизатор ”AEROION” и Йонизатор и генератор на озон ”M Fresh”. За повече
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информация относно изброените уреди се свържете с нас или посетете нашия сайт.
Прочистете вдишвания от Вас въздух, дарявайки си здраве.
www.miramarket.net
онлайн магазин MiraMarket.
www.bgmag.net
онлайн магазин BGmag.
www.shopbg.info
онлайн магазин SHOPBG.
www.tehno.shopbg.info
онлайн магазин ШОПБГ.
www.miramarket.eu
онлайн магазин MiraMarket.
www.market99.net
онлайн магазин Market99.
www.gabimarket.com
онлайн магазин Gabimarket.
http://obiavidnes.com/obiava/57208/yonizatori-ozonotor-za-vyzduh-i-voda

Детективска Агенция Инкогнито- Детективски Услуги-Пловдив
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/57207/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi-plovdiv

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
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/57206/ured-za-srebyrna-voda
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Детективски услуги, Частен детектив
Частeн Детектив- Предлага дискретни услуги!
Разкриване на изневери-Частен Детектив Иван Иванов
е с дългогодишен професионален опит!
- ИЗНЕВЕРИ-наблюдение,фото и видео материали
- ИЗДИРВАНЕ на лица-локация със съвременни технологии
- КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ-за частни лица и фирми
- Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
- СПРАВКИ-биографични данни-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация
- JPS системи за проучване и наблюдение
- КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ за сигурност и проследяване
на комуникации.
Частните детективи от агенция FOX ви гарантират професионални
и надеждни резултати ,напълно Дискретно!
- Извършва детективски услуги на територията
на цяла България и Европейският съюз!
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/57205/detektivski-uslugi-chasten-detektiv

Гроу Комб лазерна четка за коса
Гроу Комб лазерна четка за коса
Гроу Комб използва инфрачервени и лазерни лъчи с терапевтично действие. Тяхната енергия достига корените и
подобрява кръвообращението на скалпа!
Тя предизвиква появата на нови корени в кожните торбички и растеж на нова коса!
Резултатът е стимулация и обновяване на отделните кожни торбички на косъма,
водещи до възстановяване растежа на косата!
Гроу Комб има режим на вибрация за приятен масаж на скалпа. Ускорява кръвообращението и повишава притока на
кръв!
Използвайте 10 минути на ден и вижте резултата!
Ако косата отдавна ви е казала 'Сбогом', отстранете приставката и използвайте направо върху скалпа!
Гроу Комб е лесна за използване, получавате и 3 подаръка:
1 ръчен масажор
2 четка за коса
3 комплект за маникюр
За повече информация
http://obiavidnes.com/obiava/57204/grou-komb-lazerna-chetka-za-kosa

Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
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Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/57203/masajna-masajirashta-sedalka

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/57202/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/57201/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/57200/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

ПРОДАЖБИ ОТ ОФИС
Във връзка с разрастване на търговската ни верига набираме нови кадри – Търговски консултант медицински уреди
Изисквания:
- Комуникативност
- Творческа нагласа и аналитично мислене
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- Умения за работа в динамична среда
- Минимум средно образование
- Желание за израстване в кариерата
- Опит не е необходим
Ние предлагаме:
- Безплатни обучения
- Конкурентно заплащане
- Допълнителни стимулации всеки месец
- Възможност за достигане на високо ниво в йерархията
http://obiavidnes.com/obiava/57199/prodajbi-ot-ofis

Заключване с чип тип насрещник от ОПТИМА СЪРВИС
Имахме проблеми с нежелани гости в нашия вход, но вече не. Сложихме система за електронно заключване с чип от
фирма ОПТИМА СЪРВИС ЕООД. От фирмата дойдоха и сложиха системата за един час. Телефон за информация: 0887
00 45 80
http://obiavidnes.com/obiava/57198/zaklyuchvane-s-chip-tip-nasreshtnik-ot-optima-syrvis

Инверторни IGBT електрожени + АРГОН
Инверторни електрожени 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).
СПЕЦИФИКАЦИЯ:.
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.
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.
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http://obiavidnes.com/obiava/57197/invertorni-igbt-elektrojeni---argon

БЕНЗИНОВИ ХРАСТОРЕЗИ VIKI
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!!!!
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
ммРазгледайте и други наши артикули на адрес: htt:mashiniinstrumenti.alle.bg .
http://obiavidnes.com/obiava/57196/benzinovi-hrastorezi-viki

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/57195/detektivska-agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
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1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/57194/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

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. Разгледайте и други наши артикули на адрес:лРазгледайте и други наши артикули на адрес:
htt:mashiniinstrumenti.alle.bg .
http://obiavidnes.com/obiava/57193/verijen-trion-viki

БЕНЗИНОВИ ХРАСТОРЕЗ
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.Разгледайте и други наши
артикули на адрес: htt:mashiniinstrumenti.alle.bg .
http://obiavidnes.com/obiava/57192/benzinovi-hrastorez

Фондация Ейнджълс - ...Защото заедно можем повече
angelsfoundation.bg@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/57191/fondaciya-eyndjyls---zashtoto-zaedno-mojem-poveche

Фондация Ейнджълс - ...Защото заедно можем повече
Фондация „Ейнджълс“ е неправителствена огранизация, подпомагаща материално и духовно деца и възрастни в
неравностойно положение. Създадена е в град Бургас през 2008 г. с председател Ивелин Кичуков, след което са
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регистрирани клонове в София и Стара Загора. Фондацията работи в няколко направления, насочени изцяло към
подпомагане на хората в неравностойно положение и тяхното интегриране в обществото. Някои от проектите, върху
които фондацията работи са Библиотеки, насочени към обособяване на библиотечен кът в домове за деца, Купи и Дари –
събиране на хранителни продукти за нуждаещи се, Топли дрехи – осигуряване на дрехи за деца и възрастни, Знание –
обучителни курсове по чужди езици за деца и много други проекти. Редица За повече информация и въпроси, моля, пишете
на angelsfoundation.bg@gmail.comсъмишленици към благородните каузи на Ейнджълс спомагат за тяхното успешно
реализиране чрез своята дарителска дейност или чрез участието им и по този начин принос към успешното реализиране
на проектите.
Всеки желаещ да подаде ръка на хора, имащи нужда от подкрепа, може да го направи като се включи в някоя от
кампаниите на фондацията и осъществи една детска мечта. Дари дрехи, играчки, книги или участвай с нас в кампаниите
Купи и Дари за набиране на хранителни продукти. Всички наши инициативи, подкрепени с протоколи и снимки можете да
видите на www.foundationangels.org.
Стани част от семейството на Ангелите, дари усмивка...защото заедно можем повече...
http://obiavidnes.com/obiava/57187/fondaciya-eyndjyls---zashtoto-zaedno-mojem-poveche

Лео експрес
От 1-ви Август 2012 година фирма „Лео Експрес” ЕООД предлага на своите клиенти опцията да доставят своите
пратки до 00:00 часа в централния разпределителен хъб в квартал „Орландовци” ул.Планинско цвете 1. Пратките ще
пътуват същата вечер и ще бъдат разнесени спрямо графика на обслужване на населените места.
Заявки за куриер в рамките на град София на национален номер 0700 102 11 ще бъдат приемани до 21:00 часа,като ще
бъдете посетени от куриер,който ще вземе Вашите пратки от посочения адрес.
http://obiavidnes.com/obiava/57190/leo-ekspres

Адвайзерс
Адвайзерс ЕООД е опитна компания в областта на недвижимите имоти, която повече от 10 години посредничи в сделки
за бизнес обекти, оферти под наем, парцели за продажба, управление на сгради. Фирмата предлага съдействието си в
покупко-продажби и наеми на търговски обекти, офис площи, склад под наем. Екипът е от професионалисти и
осъществява цялостни решения при инвестиционна продажба. Благодарение на отличното познаване на пазара на
търговски площи, новини, цени, оферти, статистика, служителите ще реализират успешно вашите запланувани наеми,
продажба и покупка на офис сграда, склад, парцел, жилищен имот, площ, магазин под наем. Адрес: София, ул. Шипка 35,
ет.1, офис 5, +359 4 881 663, +359 88888 2035, +359 888 410969, office@advisers.bg, http://advisers.bg.
http://obiavidnes.com/obiava/57189/advayzers

СВЕТЪТ Е ЗА ДВАМА
Кажи край на самотата !!!
Ние ще ВИ помогнем да намерите своята половинка ,избор по каталог реални снимки и анкетни карти.За да станете наш
клиент е нужно да заплатите такса , и да попълните нашата анкетна карта и договор .Само сериозни запознанства .
Ще помоля за сериозни обаждания и имейли .ще помоля преди да сте се запознаете с нашите условия ,които ще
намерите в сайтът ни ,не ни пишете нека да не си губим взаимно времето .БЛАГОДАРЯ ВИ !!! www.svetaezadvama.com
Ново: бързи запознанства 5контакта 50лв еднократно .
0887572957
http://obiavidnes.com/obiava/57188/svetyt-e-za-dvama

СВЕТЪТ Е ЗА ДВАМА
Кажи край на самотата !!!
Ние ще ВИ помогнем да намерите своята половинка ,избор по каталог реални снимки и анкетни карти.За да станете наш
клиент е нужно да заплатите такса , и да попълните нашата анкетна карта и договор .Само сериозни запознанства .
Ще помоля за сериозни обаждания и имейли .ще помоля преди да сте се запознаете с нашите условия ,които ще
намерите в сайтът ни ,не ни пишете нека да не си губим взаимно времето .БЛАГОДАРЯ ВИ !!! www.svetaezadvama.com
Ново: бързи запознанства 5контакта 50лв еднократно .
http://obiavidnes.com/obiava/57186/svetyt-e-za-dvama

Фондация Ейнджълс - ...Защото заедно можем повече
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Фондация „Ейнджълс“ е неправителствена огранизация, подпомагаща материално и духовно деца и възрастни в
неравностойно положение. Създадена е в град Бургас през 2008 г. с председател Ивелин Кичуков, след което са
регистрирани клонове в София и Стара Загора. Фондацията работи в няколко направления, насочени изцяло към
подпомагане на хората в неравностойно положение и тяхното интегриране в обществото. Някои от проектите, върху
които фондацията работи са Библиотеки, насочени към обособяване на библиотечен кът в домове за деца, Купи и Дари –
събиране на хранителни продукти за нуждаещи се, Топли дрехи – осигуряване на дрехи за деца и възрастни, Знание –
обучителни курсове по чужди езици за деца и много други проекти. Редица За повече информация и въпроси, моля, пишете
на angelsfoundation.bg@gmail.comсъмишленици към благородните каузи на Ейнджълс спомагат за тяхното успешно
реализиране чрез своята дарителска дейност или чрез участието им и по този начин принос към успешното реализиране
на проектите.
Всеки желаещ да подаде ръка на хора, имащи нужда от подкрепа, може да го направи като се включи в някоя от
кампаниите на фондацията и осъществи една детска мечта. Дари дрехи, играчки, книги или участвай с нас в кампаниите
Купи и Дари за набиране на хранителни продукти. Всички наши инициативи, подкрепени с протоколи и снимки можете да
видите на www.foundationangels.org.
Стани част от семейството на Ангелите, дари усмивка...защото заедно можем повече...
http://obiavidnes.com/obiava/57185/fondaciya-eyndjyls---zashtoto-zaedno-mojem-poveche

Кул консулт
"
Фирма Cool Consult.Ltd. извършва монтаж на вентилационни, климатични и отоплителни системи. Благодарение на тях
се осигурява висока енергийна ефективност на дома и офиса. Подготвени специалисти планират и реализират
проектите. Осигурена е доставка на съоръженията до обекта. Получавате гаранция и поддръжка, както и консултиране
в периода на изграждането. София 1113, ул. Николай Хайтов 2, вх. Г, ет. 5, ап.16, 02/870 74 47, coolconsult.com,
office@coolconsult.com.
Фирма Cool Consult.Ltd. извършва монтаж на вентилационни, климатични и отоплителни системи. Благодарение на тях
се осигурява висока енергийна ефективност на дома и офиса. Подготвени специалисти планират и реализират
проектите. Осигурена е доставка на съоръженията до обекта. Получавате гаранция и поддръжка, както и консултиране
в периода на изграждането. София 1113, ул. Николай Хайтов 2, вх. Г, ет. 5, ап.16, 02/870 74 47, coolconsult.com,
office@coolconsult.com."
http://obiavidnes.com/obiava/57184/kul-konsult

Ипотечни и бизнес кредити от Ай Еф Джи Лизинг АД
Ипотечни и бизнес кредити от Ай Еф Джи Лизинг АД
"Ай Еф Джи Лизинг" АД е небанкова финансова институция с чуждестранен капитал. Дружеството предлага
финансиране с кредит и лизинг при закупуване на жилищни имоти и офис помещения, бизнес кредити за оборотни
средства или финансиране с друга инвестиционна цел. Фирмената политика на дружеството е насочена изцяло към
потребностите на своите клиенти чрез индивидуален подход към всеки един от тях. "Ай Еф Джи Лизинг" АД е
лицензирано от БНБ дружество и като такова гарантира пълна сигурност и професионално обслужване на своите
клиенти. При необходимост от повече информация за предлаганите от нас продукти, моля, изпратете своето запитване
на office@ifgleasing.eu и нашите консултанти ще Ви предоставят цялата необходима информация.
http://obiavidnes.com/obiava/57183/ipotechni-i-biznes-krediti-ot-ay-ef-dji-lizing-ad

"Ай Еф Джи Лизинг" АД в подкрепа на младите спортисти от спортен клуб "Херкулес"
Изпълнителният директор на „Ай Еф Джи Лизинг” АД Симеон Кичуков сключи договор за дарение със спортен клуб по
канадска борба – „Херкулес”. Треньор и съучредител на отбора е младият състезател Митко Щерев, който печели
четвърто място на световно първенство във Вегас. Преди две години състезателят става четвърти и на еврпопейското
първенство в Москва и получава специални поздравления и отличие спортист на града от кмета на гр. Бургас. – Димитър
Николов.
Политиката на спортен клуб по канадска борба „Херкулес” е да създава победители. Всеки, който вземе участие в
състезание и се пребори за медал ще бъде възнаграждаван с парични средства и други награди.
Съвместната дейност на „Ай Еф Джи Лизинг” АД и спортен клуб по канадска борба „Херкулес” се стремят да
поддържат интереса на младежите към този вид спорт. Дружеството продължава да осъществява своята социална
дейност, като стимулира младите хора да уважават спорта и ги подкрепя след всяка победа.
http://obiavidnes.com/obiava/57182/ay-ef-dji-lizing-ad-v-podkrepa-na-mladite-sportisti-ot-sporten-klub-herkules
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Ате Пласт
Фирма „Ате Пласт” ООД произвежда фолиа за печат и ламиниране. За този бранш ние изготвяме фолиа с много добри
оптични свойства и специални добавки, третирани и подготвени за печат. С Технофол ще имате всички необходими
качества за Вашата опаковка: блясък, прозрачност, здравина на шева, якост на пробив, свиваемост при топлинна
обработка, които ще Ви позволят отлично отпечатване на цветовете. Добрата презентация в търговската мрежа и
дългия срок на годност са основната ни цел при изготвянето и производството на фолиата за печат и каширане.
Фолиата се изготвят съобразно изискванията на клиента.
„Ате Пласт” ООД произвежда фолиа за санитарни продукти. Този тип производство изискват специални фолиа, които
да съчетават прозрачност и блясък за повишаване на техните презентационни качества като същевременно трябва да
притежават и добра термосвиваемост и здравина. Информация ще получите на сайта ни: http://www.ateplast.eu
http://obiavidnes.com/obiava/57181/ate-plast

Софийска стокова борса АД (ССБ АД)
Софийска Стокова Борса предлага възможността за осъществяване на бърза и сигурна покупка или продажба на голямо
количество стоки с доказано качество. ССБ предоставя условия за активна търговия на едро – равновесни цени за
търговците, глобален пазар за бизнесмените, улеснено снабдяване на производителите с необходимите суровини и
материали. Всички дейности по търгуването се осъщестяват от правоспособни борсови посредници - брокери.
Софийска Стокова Борса предлага богата гама от хранителни и нехранителни стоки на своя срочен и спот пазар.
Срочния пазар предлага хлебна пшеница, маслодаен слънчоглед, фуражна пшеница, фуражен ечемик, пивоварен ечемик,
царевица, зрял фасул, както и други зърнени контракти. Спот пазара предлага възможност за търговия със
спесифицирани налични стоки, отговарящи на определени стандарти, но неприсъстващи на борсата.
"Софийска Стокова Борса купува:
- Семена за посев – овес и царевица
- Фуражна смеска – пшеница и царевица
- Каменна сол
- Краве сирене
- Брашно
- Грах
- Кашкавал на пити
- Соя
- Зрял боб
- Дърва за горене
- Черни метали
- Кафяви въглища
- Твърди горива – въглища и брикети
- Бензин
- Иглолистна дървесина
Също така продава:
- Натриев цианид
- Скрап
- Специализирано оборудване
- Каменна сол
- Орехи – с и без черпука"
http://obiavidnes.com/obiava/57180/sofiyska-stokova-borsa-ad-ssb-ad

ВИТОША СБАЛ
Болница Витошасе занимава с лечение на остеопоротични фрактури при най-възрастните. Здравното заведение работи
по социална програма, насочена към подпомагане на самотни възрастни хора – ако се налага влагане на импланти, то
тяхната цена ще бъде до 50% по-евтина в сравнение с другите болници. Поемаме частично разходите за импланти!
Заповядайте при нас!
http://obiavidnes.com/obiava/57179/vitosha-sbal

АДВАНС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ ( БАЛКАН )
Адванс Интернешънъл Транспорт Инк. е компания занимаваща се със спедиторски и логистични услуги. Занимаваме се с
превоз на товари чрез морски, сухопътен, железопътен и въздушен транспорт. Основният ни акцент са Източна Европа,
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ОНД, Близкия Изток.
Адванс Интернешънъл Транспорт Инк. предлага услуги в сферата на логистиката и спедицията. Предлагаме
специализирани услуги за управление на проекти товари. Предлагаме въздушен транспорт, воден транспорт, сухопътен
транспорт и железопътен транспорт на Вашите товари. Занимаваме се с извънгабаритни и опасни товари, халета и
други.
http://obiavidnes.com/obiava/57178/advans-interneshynyl-transport--balkan-

Община Козлево
Община Никола Козлево съставлява част от област Шумен и Североизточна България. Територията й е 264.33 кв. км.и
обхваща 11 селища. Районът ще се развива като земеделски и животновъден. Има предпоставки и за практикуване на
селски туризъм. Адрес: 9955 с. Никола Козлево, пл. 23-ти септември 5, тел.: 05328/ 2002, http://www.nikolakozlevo.bg.
Община Никола Козлево е в рамките на област Шумен, Североизточна България. Територията й е 264.33 km
http://obiavidnes.com/obiava/57177/obshtina-kozlevo

Бебешки онлайн магазин Бамболино
"БАМБОЛИНО – БЕБЕШКИ ОНЛАЙН МАГАЗИН предлага всичко за Вашето малко слънчице. Разнообразие от бебешки
аксесоари, бебешки буйки и обувки, също и дрехи за бебето, принадлежности за банята, памперси, различни видове
бебешки креватчета, комплекти за спане, детски играчки. Магазинът разполага с бебешки каши, млека, чайове. Налична
козметика за бебета. Вземете столчета за хранене, бебешки колички, комплекти за изписване, проходилки, столчета за
кола. Адрес: гр. Бургас, комплекс Зорница, бл. 57, 056 862 421, 0886 890 232, http://www.bambolino.bg/.
"
http://obiavidnes.com/obiava/57176/bebeshki-onlayn-magazin-bambolino

Ипотечни и бизнес кредити от Ай Еф Джи Лизинг АД
"Ай Еф Джи Лизинг" АД е небанкова финансова институция с чуждестранен капитал. Дружеството предлага
финансиране с кредит и лизинг при закупуване на жилищни имоти и офис помещения, бизнес кредити за оборотни
средства или финансиране с друга инвестиционна цел. Фирмената политика на дружеството е насочена изцяло към
потребностите на своите клиенти чрез индивидуален подход към всеки един от тях. "Ай Еф Джи Лизинг" АД е
лицензирано от БНБ дружество и като такова гарантира пълна сигурност и професионално обслужване на своите
клиенти. При необходимост от повече информация за предлаганите от нас продукти, моля, изпратете своето запитване
на office@ifgleasing.eu и нашите консултанти ще Ви предоставят цялата необходима информация.
http://obiavidnes.com/obiava/57175/ipotechni-i-biznes-krediti-ot-ay-ef-dji-lizing-ad

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/57174/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-sgra

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

Община Оряхово
Община Оряхово е разположена в северозападната част на България по поречието на р.Дунав като принадлежаща към
Област Враца. Площта й е 329 хил.дка. с население от 15 000 човека в седем населени места. Гранично контролно
пропускателният пункт и фериботът правят товарните превози важни за общината. Развита е образователната
дейност с наличието на 11 училища и 7 читалища. Значими паметници в района са средновековна крепост, църкви и
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етнографски музеи. Администрацията на общината е с адрес: гр.Оряхово, п.к. 3300, ул. Андрей Чапразов 15,
mail@oriahovo.bg, тел: 09171/4702; 4703, http://oriahovo.bg.
Община Оряхово заема част от Област Враца в северозападна България по поречието на р.Дунав. Територията й е 329
хил.дка. с население от 15 000 човека в седем населени места. Гранично контролно пропускателният пункт и фериботът
са от голямо значение за местната икономика. Образователната дейност е застъпена в 11 училища и 7 читалища.
Районът е богат на културни паметници, средновековна крепост, етнографски средища. Администрацията на общината
е с адрес: гр.Оряхово, п.к. 3300, ул. Андрей Чапразов 15, mail@oriahovo.bg, тел: 09171/4702; 4703, http://oriahovo.bg.
http://obiavidnes.com/obiava/57173/obshtina-oryahovo

Контур уелнес спа
Контур Уелнес е СПА център, където след релаксация и ободряване на тялото и духа ще усетите истанското значение
на щастието и доброто здраве. Кранио-сакрална терапия, Класически масаж и арома масажи, Етно масажи,
детоксикиращ лимфодренаж, сауна, антицелулитни масажи, Лицева козметика, Сайонджи масаж, Индийски масаж на
глава, Активен релакс, Възстановяване и баланс, Йога, Гимнастика. Кратки програми или разточително дълги процедури.
Ако търсите нови експерименти, опитайте Хавайски масажи, Бали, Тай, Китайски, масаж със стъпала на тибетските
монаси – Ашиацу, Хамам. Хранителни режими. Адрес: София, кв. Манастирски Ливади, бул. България 90, телефон: 02
8549559, 0886 102942, www.kontur-wellness.com.
Контур Уелнес е СПА център, където ще почувствате истинското значение на щастието и доброто здраве, след като се
отдадете на уникалните терапии и процедури. Етно масажи, Възстановяване и баланс, Кранио-сакрална терапия,
Класически масаж и арома масажи, сауна, детоксикиращ лимфодренаж, антицелулитни масажи, Активен релакс,
Сайонджи масаж, Индийски масаж на глава, Йога, Гимнастика, Лицева козметика. Кратки програми или разточително
дълги процедури. Ако искате нещо ново, опитайте Тай, Китайски, Хамам, Хавайски масажи, Бали, масаж със стъпала на
тибетските монаси – Ашиацу, Хранителни режими. Адрес: София, кв. Манастирски Ливади, бул. България 90, телефон:
02 8549559, 0886 102942, www.kontur-wellness.com.
http://obiavidnes.com/obiava/57172/kontur-uelnes-spa

Хотел Белвю Слънчев бряг
Хотел Белвю е на първокласно място в северната част на Слънчев бряг, точно до плажната ивица. Четиризвезден, с 12
етажа, 248 двойни стаи, 6 апартамента и 16 фамилни стаи със свързваща врата. Помещенията са снабдени с климатик,
директен телефон, кабелна телевизия, минибар, радио, румсервиз, самостоятелен санитарен възел, сешоар. Туристите се
обслужват от два ресторанта – Белвю, с изглед към морето и Бендита. Ястията са от българска и европейска кухня.
Хотелът предлага билярд, детски кът, интернет зала, охраняем паркинг, лятна градина, открит басейн и малък детски
басейн, собствен плаж, фитнес, фризьорски салон, rent-a-car, екскурзии, масаж, валутен обмен, трансфери. За
информация, записвания, резервации: 8240 Слънчев Бряг, тел.: +359 554 25575, office@hotelbellevue-bg.com,
www.hotelbellevue-bg.com.
В северната част на Слънчев бряг, точно до плажната ивица, е разположен хотел Белвю. 4-звезден, на 12 етажа, 248
двойни стаи, 6 апартамента и 16 фамилни семейни стаи със свързваща врата. Всяко помещение е снабдено с кабелна
телевизия, климатик, директен телефон, минибар, радио, румсервиз, самостоятелен санитарен възел, сешоар. На
разположение има два ресторанта – Белвю, с тераса и изглед към морето и Бендита. Ястията са от българската и
европейска кухня. В хотела има билярд, детски кът, информация от туроператори, интернет зала, лятна градина,
открит басейн и малък детски басейн, охраняем паркинг, собствен плаж, фитнес център, фризьорски салон, rent-a-car,
екскурзии, масаж, обмяна на валута, трансфери. Резервации и повече информация: 8240 Слънчев Бряг, тел.: +359 554
25575, office@hotelbellevue-bg.com, www.hotelbellevue-bg.com.
http://obiavidnes.com/obiava/57171/hotel-belvyu--slynchev-bryag

АЛФА КУОЛИТИ БЪЛГАРИЯ
ISO (ИСО) 9001 - Управление на качеството. Подготовка за сертификация по стандарт ISO 9001 с подкрепата на
опитните консултанти на АКБ ЕООД е най-сигурният път към получаването на сертификат ISO 9001. Притежаването
на сертификат ISO 9001 все по-често е задължително условие за наддаване в търгове и обществени поръчки.
Подготовката за сертификация (от А до Я) изисква обучение, диагностика, планиране, проектиране и изготвяне на
документация, вътрешен одит и всички необходими корекции. Подсигуряваме съпорт по време на одитите за
сертификация, което гарантира успешното преминаване на одита и получаването на сертификат. Запитванията Ви
очакваме на нашите контакти: гр. София, бул. Никола Вапцаров 27, тел./ факс: 02 868 75 31, iso9001@iso-certificate.eu,
www.iso9001bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/57170/alfa-kuoliti-bylgariya
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САТУРН 2 ООД
Дейността и е направа и ремонт на силнотокови и слаботокови ел. инсталации. Фирмата е сертифицирана по SA
8000:2008; EN ISO 9001:2008; EN ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007; EN ISO 27001:2005 от TUV AUSTRIA CERT GMBH.
Основната дейност на САТУРН 2 ООД направа и ремонт на силнотокови и слаботокови ел. инсталации. Фирмата внася
и продава кабели от Турция.
Фирма САТУРН 2 ООД извършва пълни услуги по електрическите инсталации от окабеляване до монтаж на осветителни
тела. Фирмата предлага и поддръжка на ел. инсталации.Тя разполага с много работници, собствен транспорт и работи
в цяла България.
Фирма САТУРН 2 ООД е надежден партньор в работата си с подизпълнители, инвеститори, строителни фирми и
крайни клиенти при направа, ремонт и поддръжка на електрически инсталации, тя е доказала това с дългогодишното си
опит и присъствие на пазара.
САТУРН 2 ООД - и ремонт на силнотокови и слаботокови ел. инсталации.Фирмата се е отвърдила на пазара,
благодарение на коректност и лоялност към клиентите и партньорите си. Затова и говори големия брой обекти
извършени от нея.
http://obiavidnes.com/obiava/57169/saturn-2-ood

Наемане на хладилни камери
Търсите да наемете офис или склад? Ние от Боила предлагаме нови офиси под наем на удобно място. Освен офиси и
складове ние предлагаме и хладилни камери под наем. Телефон за контакти: 359 888 955 350
http://obiavidnes.com/obiava/57168/naemane-na-hladilni-kameri

LG GP50NB40
LG GP50NB40, външна, Slim, черна
http://obiavidnes.com/obiava/57167/lg-gp50nb40

Ивве ЕООД
Фирма Ивве ЕООД произвежда и продава дървен материал. Внася гръцки тухли и керемиди. Доставя дървен материал от
Румъния. Предлага транспорт, сушене на дървен материал, рендосване и други дърводелски услуги. За контакти: 0889
845 605
Ивве ЕООД е създадена през 2002г. Основната дейност на фирмата е производство и продажба на различни видове
дървен материал. Предлага палета, дюшемета, талпи, ламперии, челни дъски и други. Съвременното оборудване и добре
обучения персонал допринасят за високото качество на продуктите.
"В цеха на Ивве ЕООД се преработва и произвежда иглолистни греди, иглолистна обшивка, иглолистно дюшеме,
иглолистни дъски – талпи, иглолистни палети, иглолистни первази, челни дъски, иглолистни летви, иглолистни изрезки,
сух талаж. Фирмата предлага собствен транспорт, при закупуване над 36 м3 доставката е безплатна.
"
http://obiavidnes.com/obiava/57166/ivve-eood

Детективска Агенция Инкогнито- Детективски Услуги-Стара Загора
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
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Детективска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/57165/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi-stara-zagora

Детективска Агенция Инкогнито - Детективски Услуги-Русе
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/57164/detektivska-agenciya-inkognito---detektivski-uslugi-ruse

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Пловдив
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/57163/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-plovdiv

Детективска Агенция - Фокс- Частни Детективи
Частeн Детектив- Предлага дискретни услуги!
Разкриване на изневери-Частен Детектив Иван Иванов
е с дългогодишен професионален опит!
- ИЗНЕВЕРИ-наблюдение,фото и видео материали

Страница 83/111

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

25.02.2013

- ИЗДИРВАНЕ на лица-локация със съвременни технологии
- КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ-за частни лица и фирми
- Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
- СПРАВКИ-биографични данни-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация
- JPS системи за проучване и наблюдение
- КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ за сигурност и проследяване
на комуникации.
Частните детективи от агенция FOX ви гарантират професионални
и надеждни резултати ,напълно Дискретно!
- Извършва детективски услуги на територията
на цяла България и Европейският съюз!
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/57162/detektivska-agenciya---foks--chastni-detektivi

Хотел и SPA ОТДИХ
ОТДИХ Хотел & SPA е четиризвезден хотел в сърцето на Каварна, само на 1 км. от плажа. Сградата разполага с 55
стаи, 6 апартамента и оборудвана конферентна зала. Подземен и надземен паркинг, SPA център, бюро за обмяна на
валута, интернет, ресторант, лоби бар, механа, открит и закрит басейн, фризьорски салон, търговски обекти. На 64 км.
е варненското международно летище. Резервации и контакти с хотела: гр. Каварна 9650, бул. България, Градски парк,
тел.: +359 570 830 49, +359 885 506321, http://www.hotelotdih.com.
4-звездният ОТДИХ Хотел & SPA е в сърцето на гр. Каварна, недалеч от плажната ивица. На Ваше разположение са 55
стаи, 6 апартамента и оборудвана конферентна зала. Открит и закрит басейн, подземен и надземен паркинг, интернет,
бюро за обмяна на валута, механа, лоби бар, SPA център, ресторант, фризьорски салон, търговски обекти. На 64 км. е
международното летище във Варна. Информация и резервации ще получите на телефоните или на имейла: гр. Каварна
9650, бул. България, Градски парк, тел.: +359 570 830 49, +359 885 506321, http://www.hotelotdih.com.
http://obiavidnes.com/obiava/57161/hotel-i-spa-otdih

Етап Адресс АД
ЕТАП АДРЕСС АД е пътнически превозвач с вътрешен и международен автобусен транспорт. В сътрудничество с
туроператора Груп плюс ООД използват собствена авторемонтна база и автопарк. Над 30 автобусни линии на ден в
България. Колите са оборудвани с DVD, TV, климатици, хладилник, кафемашина, микрофон, седалките са са с двойни
подлакътници, ABS спирачна система. Качеството на пътуването е високо благодарение на редовната техническа
поддръжка и квалифицирания обслужващ екип. Разработените графици и наличието на над 30 офиса в страната
предлагат пълноценно обслужване на населението. гр. София 1504, бул. Васил Левски 138, 02/ 945 39 99, Билетен център –
Централна автогара (София), 02/ 81 33 100, http://www.etapgroup.com.
ЕТАП АДРЕСС АД е превозвач на пътници с вътрешен и международен автобусен транспорт. В сътрудничество с
туроператора Груп плюс ООД притежават собствена авторемонтна база и автопарк. Над 30 автобусни линии
ежедневно в България. Автобусите разполагат с климатици, кафемашина, хладилник, TV, DVD, микрофон, двойни
подлакътници на седалките, ABS спирачна система. Качеството на пътуването е осигурено от редовната техническа
поддръжка и квалифицирания екип. Разработените графици и съществуването на над 30 офиса в страната предлагат
пълноценно обслужване на населението. гр. София 1504, бул. Васил Левски 138, 02/ 945 39 99, Билетен център –
Централна автогара (София), 02/ 81 33 100, http://www.etapgroup.com.
http://obiavidnes.com/obiava/57160/etap-adress-ad

0887232146,фини шпакловки,започване веднага 0887232146
-фини шпакловки.
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-гипсова шпакловка.
-латекс бял и цветен.
-топлоизолация.
-обръщане покрай пвц дограма
и врати с поставияне на лайсни или измазване.
-гипсова мазилка.
-пръскана мазилка.
-минерална мазилка.
-и др. мазилки.
-замазки.
-зидария.
-бързо,корекно,разумни цени,майстор с дългодишна
практика,започване веднага.часно лице.
http://obiavidnes.com/obiava/57159/0887232146fini-shpaklovkizapochvane-vednaga--

Сдружение АБ - Асфалт и Бетон
Сдружение АБ – Асфалт и Бетон Хасково произвежда: камък трошен за пътни основи и асфалтови покрития; едър
добавъчен материал за бетон; пясък за пътна настилка; пясък за бетон и бетонови изделия; пътна асфалтова смес тип
А; асфалтобетонна смес за основа тип А 0, ll марка; асфалтова смес тип Биндер; брашно минерално за асфалтобетони
смеси; бетон класове 10, 12.5, 15, 20, 25, 30.
Дейността на сдружение АБ –Асфалт и Бетон е строителство, ремонт и поддръжка на пътища и пътни съоръжения.
Фирмата разполага с модерни машини и съоръжения, лицензирана строително изпитвателна лаборатория, бетонов
център, товарни автомобили, както за собствени така и за транспортни услуги.
http://obiavidnes.com/obiava/57158/sdrujenie-ab---asfalt-i-beton

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 ОТГОВОРНОСТ
са в съответствие с действащата нормативна уредба.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация. За старите
ЗАДЪЛЖЕНИЯ на дружеството , което е предмет на продажба , бившият собственик не носи финансова отговорност.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.
Гарантираме лоялност към Клиентите си , пълна конфиденциалност , качество и професионализъм, посветеност на
Клиента и индивидуален подход към всеки отделен случай.
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НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр. Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/57157/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 ОТГОВОРНОСТ
са в съответствие с действащата нормативна уредба.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация. За старите
ЗАДЪЛЖЕНИЯ на дружеството , което е предмет на продажба , бившият собственик не носи финансова отговорност.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.
Гарантираме лоялност към Клиентите си , пълна конфиденциалност , качество и професионализъм, посветеност на
Клиента и индивидуален подход към всеки отделен случай.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр. Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/57156/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 ОТГОВОРНОСТ
са в съответствие с действащата нормативна уредба.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация. За старите
ЗАДЪЛЖЕНИЯ на дружеството , което е предмет на продажба , бившият собственик не носи финансова отговорност.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.
Гарантираме лоялност към Клиентите си , пълна конфиденциалност , качество и професионализъм, посветеност на
Клиента и индивидуален подход към всеки отделен случай.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр. Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
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http://obiavidnes.com/obiava/57155/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

ОРГАХИМ АД
През 1998 започна видима промяна в стратегията на маркетинга и продажбите на Оргахим АД, със засилено внимание
към разработката и поддръжката на марки на местно ниво и по-голямо внимание в ключовите точки на продажбите и
дистрибуцията.
Стратегията на Групата фирми, част от които е Оргахим АД, е да достигне водещата позиция на пазара за покрития и
смоли в Югоизточна Европа като става все по-силна на местно ниво и като се търсят възможности за износ в Близкия
Изток и Русия.
"Оргахим" АД е утвърдено име на българския пазар, а качеството на продуктите му са признати с множество златни
медали от Международен Пловдивски Панаир (1981 година - Алкидно-стиролен емайллак, 1985 г. - Фасаген, 1999 г. Полиестерен автокит, 2000 - Серия бои за вътрешно боядисване - Леко, 2001 година - Леко Некапещ емайллак и Боя
"PROTEСTA" , 2002 година - Леко Фасаген Ултра и Система "Създай си цвят" - Алкида Стандарт без съдържание на
олово) и призове на национални изложения, а най-вече от удовлетворението на клиентите.
Оргахим АД е уважаван член на Българската строителна камара, Българската търговско-промишлена палата,
Русенската търговско-индустриална камара и BIBA Bulgarian International Busuness Assocation. Работи в тясно
сътрудничество с офисите на "Красива България".
http://obiavidnes.com/obiava/57154/orgahim-ad

LG BH16NS40
LG BH16NS40, SATA Blu-Ray DualLayer RW
http://obiavidnes.com/obiava/57153/lg-bh16ns40

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/57152/30-50-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
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посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/57151/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/57150/30-50-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/57149/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/57148/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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.

Страница 88/111

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

25.02.2013

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

Целулес МД Новия вакуумен масажор
Целулес МД
Новия вакуумен масажор Целулес МД
Целулес МД е система за отслабване, оборудвана за първи път със светлина и масажни ролери,
които ще сложат край на излишните мазнини и целулита лесно и ефективно!
Три функции са съчетани в един компактен уред!
масаж
вакуум
светлина
Тайната на Целулес МД е в неговото тройно действие! което едновременно унищожава
мазнините и целулита в дълбочина, а кожата става нежна и подмладена!
Целулес МД е високоефективна система за отслабване, оборудвана за първи път със светлина и
масажни ролери, която ще сложи край на излишните мазнини и целулита лесно и ефективно!
Тайната на Целулес МД е в неговата тройна функция на действие:
масаж
вакуум
светлина
За повече информация посетете нашите 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/57147/celules-md---noviya-vakuumen-masajor

LG BP40NS20
LG BP40NS20, външна, Slim, Blu-Ray DualLayer RW
http://obiavidnes.com/obiava/57146/lg-bp40ns20

0882551735,фини шпакловки,започване веднага ***0882551735***
-фини шпакловки.
-гипсова шпакловка.
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-латекс бял и цветен.
-топлоизолация.
-обръщане покрай пвц дограма
и врати с поставияне на лайсни или измазване.
-гипсова мазилка.
-пръскана мазилка.
-минерална мазилка.
-и др. мазилки.
-замазки.
-зидария.
-бързо,корекно,разумни цени,майстор с дългодишна
практика,започване веднага.часно лице.0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/57145/0882551735fini-shpaklovkizapochvane-vednaga--

Уеб камера Logitech C210
Уеб камера Logitech C210, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/57144/ueb-kamera-logitech-c210

Уеб камера Logitech C270
Уеб камера Logitech C270, черна, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/57143/ueb-kamera-logitech-c270

Уеб камера Logitech C270 Fingerprint Flowers
Уеб камера Logitech C270 Fingerprint Flowers, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/57142/ueb-kamera-logitech-c270-fingerprint-flowers

ръчно изработени дикоративни свещи
Продавам ароматизирани,.ръчно изработени дикоративни свещи, на цените от 5 EUR до 25 EUR.
http://obiavidnes.com/obiava/57141/rychno-izraboteni-dikorativni-sveshti

Уеб камера Microsoft LifeCam Studio 1280x720
Уеб камера Microsoft LifeCam Studio 1280x720, микрофон, 3x Zoom
http://obiavidnes.com/obiava/57140/ueb-kamera-microsoft-lifecam-studio-1280x720

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)

Страница 90/111

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

25.02.2013

>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/57139/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
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
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тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/57138/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza

Млад, атлетичен, дискретен и всеотдаен-само эа жени и семейства.
Компания-эа самотни жени, приятелки и семейства, тьрсещи раэнообраэие, копнеещи-эа внимание, топлина и нежност.
Видове секс: класически, анален, групов-в раэлични стойки. Френска: кулинингус, 69, дьлбоко гьрло. Други: галене, масаж.
Свьршване: в устата, на лицето, на тялото, на дупето, в кондома. Горепосочените услуги са с преэерватив. Терен:
апартамент, квартира, хотел-эа ваша сметка. 1 час-40лв, 2-80, 3-120, 4-160, цяла нощ-200, эа такси 20-30лв. На скрити
номера и есемеси не отговарям, несериоэни да не ми губят времето. Эа контакт-Тел: 0884670490, Скайп: tqloto.vip,
Поща: tqlotovip@abv.bg http://www.bezplatno.net/1062431
http://obiavidnes.com/obiava/57137/mlad-atletichen-diskreten-i-vseotdaen-samo-a-jeni-i-semeystva

Млад, атлетичен, дискретен и всеотдаен-само эа жени и семейства.
Компания-эа самотни жени, приятелки и семейства, тьрсещи раэнообраэие, копнеещи-эа внимание, топлина и нежност.
Видове секс: класически, анален, групов-в раэлични стойки. Френска: кулинингус, 69, дьлбоко гьрло. Други: галене, масаж.
Свьршване: в устата, на лицето, на тялото, на дупето, в кондома. Горепосочените услуги са с преэерватив. Терен:
апартамент, квартира, хотел-эа ваша сметка. 1 час-40лв, 2-80, 3-120, 4-160, цяла нощ-200, эа такси 20-30лв. На скрити
номера и есемеси не отговарям, несериоэни да не ми губят времето. Эа контакт-Тел: 0884670490, Скайп: tqloto.vip,
Поща: tqlotovip@abv.bg http://www.bezplatno.net/1062431
http://obiavidnes.com/obiava/57136/mlad-atletichen-diskreten-i-vseotdaen-samo-a-jeni-i-semeystva

Млад, атлетичен, дискретен и всеотдаен-само эа жени и семейства.
Компания-эа самотни жени, приятелки и семейства, тьрсещи раэнообраэие, копнеещи-эа внимание, топлина и нежност.
Видове секс: класически, анален, групов-в раэлични стойки. Френска: кулинингус, 69, дьлбоко гьрло. Други: галене, масаж.
Свьршване: в устата, на лицето, на тялото, на дупето, в кондома. Горепосочените услуги са с преэерватив. Терен:
апартамент, квартира, хотел-эа ваша сметка. 1 час-40лв, 2-80, 3-120, 4-160, цяла нощ-200, эа такси 20-30лв. На скрити
номера и есемеси не отговарям, несериоэни да не ми губят времето. Эа контакт-Тел: 0884670490, Скайп: tqloto.vip,
Поща: tqlotovip@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57135/mlad-atletichen-diskreten-i-vseotdaen-samo-a-jeni-i-semeystva

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/57134/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-sgra

Цялостно индивидуално проектиране и гарантирано професионално изпълнение на стандартни и нестандартни кухни и
мебели от ПДЧ. Транспорт и монтаж в рамките на страната. За контакт и информация: 0888 689 205
http://obiavidnes.com/obiava/57133/cyalostno-individualno-proektirane-i-garantirano-profesionalno-izpylnenie-na-stan

ЧАСТНИ УРОЦИ И РЕШАВАНЕ НА ЗАДАЧИ ПО ХИМИЯ
Предлагам частни уроци и решаване на задачи по химия. Местоположение: гр. София. За контакт: maria_teo@abv.bg.
GSM: 0876 537 766. Цена: 10 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/57132/chastni-uroci-i-reshavane-na-zadachi-po-himiya
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Сноуборд сервиз Изток София
Ските ли са вашата страст ? Или предпочитате по-разчупеният сноуборд? Което и да предпочитате, ски сервиз София
винаги ще ви предложи качествени ремонт услуги за ски и сноуборд!
http://obiavidnes.com/obiava/57131/snoubord-serviz-iztok-sofiya

Детективска агенция АЯКС-За нас няма нищо невъзможно
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/57130/detektivska-agenciya-ayaks-za-nas-nyama-nishto-nevyzmojno

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/57129/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Тето ООД Производител на трапецовидни профили
Не дирете повече ако искате метални покриви! TETO ви снабдява с най-новите безшевни улуци ! Работниците на ТЕТО
без забележки ще закрепи вашите ремонт и изграждане на покриви !
http://obiavidnes.com/obiava/57128/teto-ood-proizvoditel-na-trapecovidni-profili

Инверторни IGBT електрожени + АРГОН
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.
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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.Включено
гаранционно и извън гаранционно обслужване.
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.
ОБСЛУЖВАТ СЕ ГАРАНЦИОННО И СЛЕД ГАРАНЦИОННО.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:.
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/57127/invertorni-igbt-elektrojeni---argon

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/57126/benzinovi-hrastorezi-viki

Верижен трион Вики
Това е машина за различни дейности с отлична динамика на двигателя,
здрава метална конструкция и странично обтягане на веригата. Снабдена
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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.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 Разгледайте и други наши артикули на адрес: htt:mashiniinstrumenti.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57125/verijen-trion-viki

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/57124/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АНАГРАМА - ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ
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/57123/detektivska-agenciya-anagrama---detektivski-uslugi

Детективска агенция Авалон - 24ч. дискретни и бързи детективски услуги
Доказване на 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
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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/57122/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni-i-byrzi-detektivski-uslugi

Вик в София, извършва вик ремонти и монтажи
Вик услуги София ще отстранят възникналите течове или ще отпушат запушените канали в дома ви. Ако се нуждаете
спешно от вик ремонти София, позвънете на вик услуги София.
http://obiavidnes.com/obiava/57121/vik-v-sofiya-izvyrshva-vik-remonti-i-montaji

PC "Mass Effect" +подарък игра Mass Effect Trilogy
PC "Mass Effect" +подарък игра Mass Effect Trilogy, четириядрен Intel® Core i5 3450 3.1/3.5GHz, 8GB Kingston HyperX Blu,
AMD HD7870 2GB DDR5 (HDMI), 1000GB HDD, DVDRW, клавиатура, мишка & пад Razer, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/57120/pc-mass-effect-podaryk-igra-mass-effect-trilogy

LG GT80N
LG GT80N, DVDRW за преносим компютър, SATA, черна
http://obiavidnes.com/obiava/57119/lg-gt80n

4GB USB Flash
4GB USB Flash, HP v165w
http://obiavidnes.com/obiava/57118/4gb-usb-flash

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.
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!
http://obiavidnes.com/obiava/57117/detektivska-agenciya-star---0885350440

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
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- 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.
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!
http://obiavidnes.com/obiava/57116/detektivska-agenciya-star---0885350440

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.
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!
http://obiavidnes.com/obiava/57115/detektivska-agenciya-star---0885350440

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.
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!
http://obiavidnes.com/obiava/57114/detektivska-agenciya-star---0885350440

Детективска Агенция АЯКС -0888135197-Стара Загора
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
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и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/57113/detektivska-agenciya-ayaks--0888135197-stara-zagora

Детективска Агенция Аякс -Плевен Русе Варна Шумен
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/57112/detektivska-agenciya-ayaks--pleven-ruse-varna-shumen

Детективска Агенция Аякс -Сандански Петрич Банско
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/57111/detektivska-agenciya-ayaks--sandanski-petrich-bansko

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
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6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/57110/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

8GB USB Flash
8GB USB Flash, HP v165w
http://obiavidnes.com/obiava/57109/8gb-usb-flash

Хидрофобен Шперплат за кофраж - 42лв с ДДС - 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/57108/hidrofoben-shperplat-za-kofraj---42lv-s-dds---wwwshperplatcom

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
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http://obiavidnes.com/obiava/56656/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

8GB USB Flash
8GB USB Flash, HP v245w
http://obiavidnes.com/obiava/57107/8gb-usb-flash

Енергоспестяващо ток
Енергоспестяващо ток 19Kw
СПЕСТЕТЕ ДО 30% ОТ СМЕТКИТЕ СИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО - НОВО ПОКОЛЕНИЕ УРЕДИ ЗА ИКОНОМИЯ НА ТОК " Intelligent Energy Saver " – едно интелигентно И НАПЪЛНО ЛЕГАЛНО решение за икономия на електрическа енергияпо германска технология !
Устройството е ефективно и достатъчно за голям апартамент, малък хотел, ресторант и др.
със сумарна мощност на електросъоръженията до 15 kW. Произход :
Китай Гаранционен срок: 12 месеца!
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/57106/energospestyavashto--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.
Лазерно заточените ножове позволяват обработката на един картоф – нарязване и нанизване
на дървено шишче да става за 7 секунди, а получената атрактивна форма ще впечатли Вашите приятели,
семейство или клиенти.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
онлайн магазин BGmag.
www.miramarket.net
онлайн магазин MiraMarket.
www.shopbg.info
онлайн магазин SHOPBG.
www.tehno.shopbg.info
онлайн магазин ШОПБГ.
www.miramarket.eu
онлайн магазин MiraMarket.
www.market99.net
онлайн магазин Market99.
www.gabimarket.com
онлайн магазин Gabimarket.
http://obiavidnes.com/obiava/57105/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali-spiral-potato-slicer

Лазерни и фото епилатори
Лазерни и фото епилатори
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Системи за лазерна и фото епилация в домашни условия,
в пъти по-изгодни цени от студията за лазерна епилация
"RIOx1" ; "RIOx20" ; "RIOx60" ; "IPL™ " .
Произведени във Великобритания !
ФОТО ЕПИЛАТОР "Silk’n™ "
IPL фотоепилация
Фотоепилацията с високо интензивна пулсираща светлина –
IPL™ е прецизен и безболезнен метод, който превъзхожда всички познати досега процедури
за премахване на нежеланото окосмяване.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
онлайн магазин BGmag.
www.miramarket.net
онлайн магазин MiraMarket.
www.shopbg.info
онлайн магазин SHOPBG.
www.tehnoshopbg.info
онлайн магазин ТехноШоп.
www.miramarket.eu
онлайн магазин MiraMarket.
www.market99.net
онлайн магазин Market99.
http://obiavidnes.com/obiava/57104/lazerni-i-foto-epilatori

Електрическа
подачистачка!Стийм
Масажори!Виброколани!Целутрон,Йонизатор

МопХ

5

!Пейнт

зуум,

ДЕТОКСИКАТОР Електрическа подачистачка!Стийм МопХ 5 !Пейнт зуум,
Масажори!Виброколани!Целутрон,Йонизатор ,Антирадар,Лодка за захранка
1 ДЕТОКСИКАТОРИ 176 лв
2 Магнитни наколенки др Ливайн - 45лв !
3 Парочистачка Стийм Моп X 5 Цена -159лв
4 Масажна - масажираща седалка 179.лв
5Лодка за захранка обхват 300-500 м 340лв
6 Риболовен сонар 150лв
7 Вибриращ колан с термо ефект за бързо отслабване и идеална фигура. 85.лв
8 Електрическа подочистачка Twister Sweeper 46лв
9 Химикалка с вградена камера -60 лв
10 PhotoBlocker Спрей За защита от камерите на КАТ 25 лв
11 Енергийна гривна power balance-19 !
12 Антицелулитен вибромасажор Manipol Body 65 лв !
14 Парктроник за автомобил 65
15 Заличител на драскотини "Fix It Pro" 10лв
16 Вибриращ колан 65лв
17 Уред за сребърна вода 79лв
18 Козметични продукти на Dr. Juchheim Cosmetics 60 -99лв
19 Нео Сокет намалява консумацията на гориво на вашия автомобил 19лв
20 Дерма Сета за ефективно и безболезнено обезкосмяване 55лв
21 ФРИМАТОР-УЛТРАЗВУКОВ ПИЛИНГ 199лв
23 Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване 89.90 лв
24 Квантов Анализатор - Компютърна диагностика на здравословното състояние 900лв
25 Виброплейт Фитнес уред от ново поколение 570лв
26 ПРЕЧИСТВАТЕЛ НА ВЪЗДУХ с ЙОНИЗАТОР, ОЗОНАТОР, UV БАКТЕРИЦИДНА ЛАМПА, HEPA и E.S.P. филтър.
210лв

Страница 101/111

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

25.02.2013

Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/57103/elektricheska-podachistachkastiym-moph-5-peynt-zuum-masajorivibrokolanicelutro

Детоксикатор
Детоксикатор-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
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.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един);
комплексно решение на телесните проблеми: наднормено тегло, забавена обмяна на веществата,
цена: 470 лв !
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/57102/detoksikator

16GB USB Flash
16GB USB Flash, HP v165w
http://obiavidnes.com/obiava/57101/16gb-usb-flash

16GB USB Flash
16GB USB Flash, HP v210w
http://obiavidnes.com/obiava/57100/16gb-usb-flash

16GB USB Flash
16GB USB Flash, HP v245w
http://obiavidnes.com/obiava/57099/16gb-usb-flash

Logitech Wireless Mouse M345 Pink
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Logitech Wireless Mouse M345 Pink, безжична, оптична, компактен USB приемник
http://obiavidnes.com/obiava/57098/logitech-wireless-mouse-m345-pink

Качествен алуминиев парапет от infomet
Компанията Infomet в София се занимава с внос на алуминиеви парапети и аксесоари за парапети, монтаж на парапети.
Ниски цени на парапети, бърза работа и качествена услуга, ще намерите само в Инфомет.
http://obiavidnes.com/obiava/57097/kachestven-aluminiev-parapet-ot-infomet

PC "Rose" двуядрен Intel® Celeron® G1610 2.6GHz
PC "Rose" двуядрен Intel® Celeron® G1610 2.6GHz, 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, DVDRW, клавиатура & мишка, 2г.
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/57096/pc-rose-dvuyadren-intel-celeron-g1610-26ghz

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/57095/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-sgra

Хороскоп 2013
Пълен годишен хороскоп за 2013 година от най-добрите астрологически сайтове в България. Това е, което ще намерите в
българската интернет търсачка Напред.БГ. Научете всичко за вашата зодия през новата година.
http://obiavidnes.com/obiava/57094/horoskop-2013

PC "Terran Station" +игра StarCraft II: Heart of the Swarm
PC "Terran Station" +игра StarCraft II: Heart of the Swarm, четириядрен AMD A8 3.0GHz, 8GB DDR3 RAM, 1000GB HDD,
DVDRW, AMD HD7850 1GB DDR5 (HDMI), клавиатура & мишка Razer StarCraft II Edition, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/57093/pc-terran-station-igra-starcraft-ii-heart-of-the-swarm

Детективска Агенция Бургас- Фокс- Частни Детективи -0888400413, 0897024504
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
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Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/57092/detektivska-agenciya-burgas--foks--chastni-detektivi--0888400413-0897024504

PC "Brain" четириядрен AMD A8 3.0GHz
PC "Brain" четириядрен AMD A8 3.0GHz, AMD HD7950 3GB DDR5 (HDMI), 16GB DDR3 RAM Corsair, 64GB SSD & 500GB,
DVDRW, клавиатура и мишка Roccat, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/57090/pc-brain-chetiriyadren-amd-a8-30ghz

15.5" (39.37 cm) Sony VAIO SVS1512S1ES
15.5" (39.37 cm) Sony VAIO SVS1512S1ES, сребрист, двуядрен Intel® Core™ i5 3210M 2.5/3.1GHz, FULL HD LED Display &
GeForce GT 640M LE 1GB (HDMI), 4GB, 500GB, 2xUSB3.0, Windows8, 2.0kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/57089/155-3937-cm-sony-vaio-svs1512s1es

17.3" (39.62 cm) Sony VAIO SVE1712V1EB черен четириядрен Intel® Core™ i7 3632QM 2.2/3.2GHz
17.3" (39.62 cm) Sony VAIO SVE1712V1EB черен четириядрен Intel® Core™ i7 3632QM 2.2/3.2GHz, FULL HD LED Display &
AMD HD7650 2GB (HDMI), 6GB, 750GB, USB3.0, Windows8, 3.2kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/57088/173-3962-cm-sony-vaio-sve1712v1eb-cheren-chetiriyadren-intel-core-i7-3632qm-

НАЧЕВ ЕООД - вносител на стоки за отопление
НАЧЕВ ЕООД съществува от 1990 г. като водещ доставчик на стоки за отоплението, проектиране и монтаж на
слънчеви инсталации, газови инсталации, битови инсталации и други. Предлага продукти на SUNSISTEM, TERMOLUX,
KALDO. Официален партньор на помпи Wilo, тръби и арматура Herz. Снабдява развита дистрибуторска мрежа в цялата
страна с газови котли Unical, котли на пелети или дървесен чипс, както и котли на твърдо гориво, избор от камини с
водна риза, серия панелни радиатори Корадо, арматура за отоплението, слънчеви колектори, климатици, електрически
бойлери. Разчитайте на екип от специалисти при монтажа.
http://obiavidnes.com/obiava/57087/nachev-eood---vnositel-na-stoki-za-otoplenie

Заеми, Кредити - бързи и лесни
ЗАЕМИ, КРЕДИТИ
http://obiavidnes.com/obiava/57086/zaemi-krediti---byrzi-i-lesni

13.3" (33.78 cm) Sony VAIO SVS1311E3EW бял двуядрен Intel® Core™ i3 2350M 2.3GHz
13.3" (33.78 cm) Sony VAIO SVS1311E3EW бял двуядрен Intel® Core™ i3 2350M 2.3GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB,
500GB, USB3.0, Windows7 Home Premium, 1.72kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/57085/133-3378-cm-sony-vaio-svs1311e3ew-byal-dvuyadren-intel-core-i3-2350m-23ghz

Амбалажна хартия от Опаковки.бг
Търсите евтина и надеждна амбалажна хартия? Ние от Опаковки.бг предлагаме на нашите клиенти високо качествена
амбалажна хартия на достъпна цена. За повече информация: 8462390
http://obiavidnes.com/obiava/57084/ambalajna-hartiya-ot-opakovkibg

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.
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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/57083/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-sgra

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/57082/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/57081/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet

13.3" (33.78 cm) Sony VAIO SVT1312V1ES сребрист двуядрен Intel™ Core i5 3317U 1.7/2.6GHz
13.3" (33.78 cm) Sony VAIO SVT1312V1ES сребрист двуядрен Intel™ Core i5 3317U 1.7/2.6GHz, сензорен multi-touch HD LED
Display (HDMI), 4GB, 128GB SSD, USB3.0, Windows8, 1.66kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/57080/133-3378-cm-sony-vaio-svt1312v1es-srebrist-dvuyadren-intel-core-i5-3317u-1

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/57079/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути. burzikrediti.bg
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/55042/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti-burzikreditibg

13.3" (33.78 cm) Sony VAIO SVS1312R9EB черен
13.3" (33.78 cm) Sony VAIO SVS1312R9EB черен, Intel® Core™ i5 3210M 2.5/3.1Ghz, HD Display & GeForce GT 640M LE 1GB
(HDMI), 8GB, 640GB, WWAN, USB3.0, Windows8 Professional, 1.78kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/57068/133-3378-cm-sony-vaio-svs1312r9eb-cheren
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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/57077/30-50-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/57076/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 !
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ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/57075/30-50-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/57074/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/57073/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

12 лв.- РУСКА ДОБАВКА за ДВИГАТЕЛИ, СКОРОСТИ.ЕФЕКТ 50000 км.ПРЕДСТАВИТЕЛ.
Руска нано добавка за масло РиМЕТ - сигурна и дълготрайна защита на двигатели и скорости чрез наночастици – БЕЗ
РЕМОНТ.Лесен за употреба РиМЕТ се излива в ново масло и възтановява износването между: бутало-цилиндър, основни
и биелни лагери, разпределителен вал и др. Увеличава компресията и вдига мощноста до 20% и намалява разхода на
гориво и масло.Защитното нано покритие остава и след смяна на маслото още 50 000 км.
Римет е сертифициран по ISO 9001:2008 от BUREAU VERITAS Certification.
Принцип на действие и подробно описание ще намерите на www.rimetbg.com
Качеството се гарантира от Официалния представител за България.
ПОМИСЛЕТЕ ЗА ДВИГАТЕЛЯ НАВРЕМЕ!
За информация:0888730087, 0878260718
За поръчки - www.rimetbg.com - ОНЛАЙН МАГАЗИН.
Доставка чрез куриерска фирма с наложен платеж.
http://obiavidnes.com/obiava/57072/12-lv--ruska-dobavka-za-dvigateli-skorostiefekt-50000-kmpredstavitel

Ремонт на покриви. Покривни ремонти.
Ремонт на покриви в цяла България - 0876 35 39 39! Вашият правилен избор за покривни ремонти! Ние от Алера Сървисис
ООД Ви гарантираме най-ниските и атрактивни цени на пазара поради специалните отстъпки, които ни предоставят
нашите доставчици.
Бригадите на Алера Сървисис ООД обслужват следните области: София – град, София - област, Варна, Пловдив, Бургас,
Русе, Стара Загора, Плевен, Сливен и Ямбол. Огледът на територията на областните центрове е безплатен, а извън тях
се заплащат само транспортните разходи на нашите технически ръководители! Бригадите варират от 3 до 15
работници в зависимост от обекта и всяка от тях си има отделен технически ръководител, който отговаря за
качественото изпълнение на поръчката. За всяка област бригадите са различни и са с доказано име на местно ниво!
http://obiavidnes.com/obiava/57071/remont-na-pokrivi-pokrivni-remonti

Топлоизолации. Хидроизолации.
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Топлоизолации и хидроизолации в цяла България – 0876 35 39 39! Саниране на най-ниски цени от Алера Сървисис ООД –
най-добрият избор за Вашия дом! Топлоизолация с алпинистки способ и работа на скеле! Хидроизолация на: покриви,
основи, стени и бетон!
http://obiavidnes.com/obiava/57070/toploizolacii-hidroizolacii

Вътрешни ремонти. Строителни услуги от А до Я.
Вътрешни ремонти в цяла България от Алера Сървисис ООД – 0876 35 39 39! Строителни услуги от А до Я, строителни
ремонти на най-ниските цени на пазара единствено и само от Алера Сървисис ООД – ние се грижим за Вашия уют и
комфорт!
- Вътрешни ремонти: зидарии, мазилки, замазки, шпакловки, бояджийски услуги, фаянс, теракота, лепене на всякакви
плочки, гранитогрес, гипсокартон на стени и тавани, вътрешни топлоизолации, лепене на тапети, къртачни услуги
- Външни ремонти: ремонт на покриви, топлоизолации, хидроизолации, обръщане на врати и прозорци, реставриране на
стари сгради – външно и вътрешно
- Строителство от основи до ключ
http://obiavidnes.com/obiava/57069/vytreshni-remonti-stroitelni-uslugi-ot-a-do-ya

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/57067/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-sgra

Рамбо-1 ЕООД Кърти,Почиства, Извозва отпадъците и ВИК
Рамбо-1 ЕООД Кърти,Почиства, Извозва
Цени!0878907360,029737707 Румен Радев

отпадъците,

ВИК

и

Довършителни

работи

на

Ниски

http://obiavidnes.com/obiava/26339/rambo-1-eood-kyrtipochistva-izvozva-otpadycite-i-vik

www.siriusbg.com
ЕТ "Сириус-Д" e производител на хранителната добавка "Сириуд-Д", която се състои основно от натурални
водоразтворими животински белтъчини. Хранителната добавка "Сириус-Д" съдържа нискомолекулни (олигомерни)
полипептидни вериги, които включват всички видове аминокисилини. Бързото усвояване на този тип белтъчини от
човешкият организъм допринася за възстановяването на всички дегенеративно променени тъкани и органи. "Сириус-Д" е
100% натурален продукт.
http://obiavidnes.com/obiava/57066/wwwsiriusbgcom

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив
Частен Детектив - Съмнения в изневяра ?Търсите частен детектив с професионален опит
в разкриване на изневери?Детективска Агенция Инкогнито ще оправдае вашите очаквания!!
- Разкриване и доказване на изневери
-ИЗДИРВАНЕ на лица-локация със съвременни технологии,
установява биологични родители
- КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ-за частни лица и фирмипазари,продажби,покупки и др.
- СПРАВКИ-биографични данни-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация,
проследяване на активи и пасиви.
- GPS контрол за наблюдение,
монтаж на скрито видео и аудио наблюдениев сгради и автомобили, както и откриване на скрити
микрофони и камери.
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- КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ за сигурност и проследяване
на комуникации.
-Частни детективи Инкогнито
предлагат 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/57065/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Частен Детектив - Съмнения в изневяра ?Търсите частен детектив с професионален опит
в разкриване на изневери?Детективска Агенция Инкогнито ще оправдае вашите очаквания!!
- Разкриване и доказване на изневери
-ИЗДИРВАНЕ на лица-локация със съвременни технологии,
установява биологични родители
- КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ-за частни лица и фирмипазари,продажби,покупки и др.
- СПРАВКИ-биографични данни-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация,
проследяване на активи и пасиви.
- GPS контрол за 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.
-Частни детективи Инкогнито
предлагат 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/57064/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !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://obiavidnes.com/obiava/57063/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-
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АРБИКАС - Продажба на нови оригинални и съвместими консумативи за офис техника - касети,
мастилнници, ленти, модули, тонери, девелопери.
АРБИКАС - Презареждане и рециклиране на тонер касети за принтери, копири и
многофункционални устройства. Зареждане и разпушване на мастилоструйни глави.
Професионален сервиз за офис техника с над 20 годишен опит. Директен вносител на
оригинални и неоригинални резервни части за принтери и копири – тефлонови ролки,
притискащи ролки, бушинги, тефлонови платна, лагери, втулки, датчици и т.н. Вносител
на части за рециклиране на тонер касети и мастилници – тонери, барабани, ножове,
корони, магнитни и разпределителни ролки, чипове, мастила... Кратки срокове,
надеждност и гарантирано качество. Обсужване по адреси.
Оставете грижите за вашата офис техника и консумативи на нас.
За контакти:
Национален номер: 0700 300 11
Офис Изток: тел. 02/870-16-08, 873-11-79, 971-21-61; мобилен 0896/800-622
Офис Пирогов: тел 02/852-08-23; мобилен: 0896/80-99-44
Офис Стрелбище: 02/958-92-61, 958-93-61; мобилен: 0898/476-710
http://obiavidnes.com/obiava/57062/arbikas---prodajba-na-novi-originalni-i-syvmestimi-konsumativi-za-ofis-tehnika--

ЧАСТНА ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ - АЯКС - Пазарджик
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/57061/chastna-detektivska-agenciya---ayaks---pazardjik

Детективска Агенция Аякс -Плевен Русе Варна Шумен
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/57060/detektivska-agenciya-ayaks--pleven-ruse-varna-shumen

Детективска Агенция Аякс -Сандански Петрич Банско
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
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2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/57059/detektivska-agenciya-ayaks--sandanski-petrich-bansko

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/57058/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-sgra
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