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Таблет PRIVILEG MID-10IPS 10" Android 4.0
Таблет PRIVILEG MID-10IPS 10" Android 4.0 - Ice Cream Sandwich

Технически характеристики
Операционна система - Android 4.0.3 (поддържа български)
Процесор - 1GHz (up to 1.2GHz) Allwinner A10 (ARM Cortex A8) + MALI-400 GPU (400MHz)
Памет - RAM 1GB DDR3, Build in 16GB NandFlash, поддържа microSD до 32GB
Flash поддръжка

Екран
Тип - 10” (25.5 cm) multi touch (10-point) LED капацитивен сензорен екран с IPS технология
Резолюция - 1280 x 800

Аудио и Видео формати
Аудио - MP1, MP2, MP3, WMA, OGG, AAC, M4A, FLAC, APE, AC3, AMR, DTS, RA, WAV и т.н. (всички разпространени)
Видео - до 2160p Hardware-accelerated Video playback (2x the resolution of 1080p), поддържа всички разпространени видео
формати като RM/RMVB/MKV/MPEG/MOV/FLV/MPG/VOB/MPE/DAT и т.н.)

Интерфейс
I/O портове - microUSB 2.0 порт x 1, mini-HDMI 1.4 порт x 1, Вход за слушалки - 3.5 mm, DC вход, слот за micro SD карти
Връзка към жични клавиатура и мишка - Да (посредством обикновен USB хъб, има 4-портов USB хъб в комплекта, може
да се свръзва към мишка, клавиатура и други)
Поддръжка на външен твърд диск - вградена USB OTG функция, чете до 2TB дискове

Комуникационни възможности
Bluetooth - Bluetooth 2.1
Безжична мрежа - Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
LAN мрежа - Да (поддържа, посредством преходник microUSB=>USB, но е необходим адаптер USB=>RJ45)
USB - Дa (micro USB 2.0, преходник към USB в комлекта)

Аудио / Видео
Предна камера - VGA
Задна камера - 2.0 MPix
Високоговорител
Вграден микрофон
Видео запис
3D видео възпроизвеждане - Да (включително 3D игри, необходими са очила)

Акселерометър
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G-сензор

Приложения
Инсталирани приложения (достъп до приложения) - Да (над 250 000 приложения в Google Play (Android Market), повечето
безплатни)

Батерия
Тип - Li-Ion 6800 mAh
Живот на батерията в режим на готовност - 96 часа
Живот на батерията в активен режим - до 5 часа (непрекъснато видеоизлъчване)

Физически характеристики
Размери - 267
http://obiavidnes.com/obiava/57769/tablet-privileg-mid-10ips-10-android-40

Продавам дипломи за средно и висше образование. Бързи срокове и изгодни цени, качество и
коректност. За информация - diploma2013@e-mail.ua
Продавам дипломи за средно и висше образование. Бързи срокове и изгодни цени, качество и коректност. За информация diploma2013@e-mail.ua
http://obiavidnes.com/obiava/57487/prodavam-diplomi-za-sredno-i-visshe-obrazovanie-byrzi-srokove-i-izgodni-ceni-ka

Многостаен тухлен апартамент
Собственик продава 4+1+таван 13кв.м. в Шумен, висок партерен етаж, без тераса, за ремонт, общо 96 кв.м., широк
център, тухла, естествен паркет. Възможна договорка.
http://obiavidnes.com/obiava/57793/mnogostaen-tuhlen-apartament

Продавам нарязан тютюн
Продавам рязан на лентички тютюн-сорт вирджиния.Tютюнът,който продавам се отличава от този на другите с
това,че е обработен с машини последна технология,с които постигам перфектен резултат и качество!!Тютюнът е
почистен безупречно и е с изключително приятна миризма.Тютюнът е без всякакви забележки!!!
Цена за 1 кг.-30 лв., а при поръчка над 5 кг- 25 лв за килограм.
Доставям в цялата страна с куриер.Подробна информация на телефон:0897686932
http://obiavidnes.com/obiava/57792/prodavam-naryazan-tyutyun

Продавам на части ауди 100 / 115 / 2000
Продавам на части ауди 100 / 115 / 2000 с мотрор ААД, частите от колата са в отлично състояние , колата не е
моргаджииска информация за цени на части и снимки на колата можете да видите в
сайта.https://sites.google.com/site/jobsagentsbg/
тел.0876030067
http://obiavidnes.com/obiava/57791/prodavam-na-chasti-audi-100--115--2000

Циклене на паркет Стара Загора
Фирма Акция 2010 ЕООД извършва професионално безпрахово циклене, редене, шлайфане, фугиране, лакиране на
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естествен паркет и дюшеме. Работим с професионални дискови и валови машини Bona, модел 2012 г. , при които
отделянето на прах в помещенията е минимално. Шлайфането с професионални дискови машини премахва напълно всички
дефекти и полира дървото. След цикленето и шлайфането на повърхността на естествения паркет се полагат лакове,
масла и други покрития, които осигуряват необходимата защита. Разполагаме с пълна гама маркови лакове Bona, чрез
които подовите настилки се предпазват от надраскване, износване, захабяване.
http://obiavidnes.com/obiava/57790/ciklene-na-parket-stara-zagora

Aмерикански Стафордшир Териер - Търси мъжки за разплод
Търся за разплод мъжки Американски Стафордшир Териер , държа да е чистокръвен с голяма глава и къса муцуна
тел.0876030067 https://sites.google.com/site/jobsagentsbg/
http://obiavidnes.com/obiava/57789/amerikanski-stafordshir-terier---tyrsi-myjki-za-razplod

Продавам нарязан тютюн с доказано качество
Продавам фабрично нарязан и преработен тютюн. Тютюнът е реколта 2010 година - ферментирал самостоятелно,
старателно сортиран, обезпрашен и почистен, минал през парно - термална обработка. Нарязан на изключително фини
лентички, приготвен единственно и само за правене на цигари. Сорт : Голдън Вирджиния
Сортиран е само от първокачествена листна маса, добавени са му сухи прахообразни овкусители и химизатори за цигари
виктори използвани в производството на цигари в цигарени фабрики. Всичко изброено до тук му придава мек вкус и
приятен и ПЛЪТЕН АРОМАТ, без никаква неприятна миризма, без никакво паране, без силните катрани
на непреработените и неферментирали тютюни. С две думи, истински тютюн за цигари. Работя с куриери и мога да ви
го доставя до всяка точка на страната в срок от два работни дни / количества НЕОГРАНИЧЕНИ / 30 лв. килограм.
http://obiavidnes.com/obiava/57788/prodavam-naryazan-tyutyun-s-dokazano-kachestvo

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
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/57787/detektivska-agenciya-burgas-foks--chastni-detektivi--0888400413-0897024504

Продавам нарязан тютюн с доказано качество
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Продавам фабрично нарязан и преработен тютюн. Тютюнът е реколта 2010 година - ферментирал самостоятелно,
старателно сортиран, обезпрашен и почистен, минал през парно - термална обработка. Нарязан на изключително фини
лентички, приготвен единственно и само за правене на цигари. Сорт : Голдън Вирджиния
Сортиран е само от първокачествена листна маса, добавени са му сухи прахообразни овкусители и химизатори за цигари
виктори използвани в производството на цигари в цигарени фабрики. Всичко изброено до тук му придава мек вкус и
приятен и ПЛЪТЕН АРОМАТ, без никаква неприятна миризма, без никакво паране, без силните катрани
на непреработените и неферментирали тютюни. С две думи, истински тютюн за цигари. Работя с куриери и мога да ви
го доставя до всяка точка на страната в срок от два работни дни / количества НЕОГРАНИЧЕНИ / 30 лв. килограм.
http://obiavidnes.com/obiava/57786/prodavam-naryazan-tyutyun-s-dokazano-kachestvo

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 !!!
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация. За ЗАДЪЛЖЕНИЯТА на
дружеството , което е предмет на продажба , бившият собственик не носи финансова отговорност.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
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/57785/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 !!!
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация. За ЗАДЪЛЖЕНИЯТА на
дружеството , което е предмет на продажба , бившият собственик не носи финансова отговорност.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
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/57784/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 !!!
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация. За ЗАДЪЛЖЕНИЯТА на
дружеството , което е предмет на продажба , бившият собственик не носи финансова отговорност.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
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/57783/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

30-50 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/57782/30-50-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/57781/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/57780/30-50-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/57779/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/57778/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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
Окомплектовка: кабел за маса, кабел с ръкохватка за електроди, аргонова ръкохватка /шланг за TIG заваряване/, маска и
аксесоари
http://obiavidnes.com/obiava/57777/invertorni-igbt-elektrojeni---argon

Инверторни IGBT електрожени + АРГОН+соларна маска
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
Окомплектовка: кабел за маса, кабел с ръкохватка за електроди, аргонова ръкохватка /шланг за TIG заваряване/, маска и
аксесоари
http://obiavidnes.com/obiava/57776/invertorni-igbt-elektrojeni---argonsolarna-maska

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
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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/57775/benzinovi-hrastorezi-viki

Генератор за ток 3.5 KW монофазен С дистанционно
Бензинови четиритактови генератори модел 2012 година за монофазен ток /220V/ с електрически стартер,мощност 3.5
KW, въздушно охлаждане,двигател 6,5 HP /конски сили/,AVR - стабилизатор на напрежението.Генератора е оборудван с
акумулатор и Бензинови четиритактови генератори модел 2012 година за монофазен ток /220V/ с електрически
стартер,мощност 3.5 KW, въздушно охлаждане,двигател 6,5 HP /конски сили/,AVR - стабилизатор на
напрежението.Генератора е оборудван с акумулатор и дистанционно управление.Има и ръчно/камшично/
запалване.Разход на гориво-0.350 литра бензин за 1киловатчас. Нивото на шума е 69-72dB.Изходи за 2 броя за 220 V и 1
брой 12 V.Размерите му са:височина 45см.,ширина 45см.и дължина 60см. Тегло-43кг.За количества отстъпки.Генератора
е оборудван и дистанционно управление.Медни намотки. .Има и ръчно/камшично/ запалване.Разход на гориво-0.350 литра
бензин за 1киловатчас. Нивото на шума е 69-72dB.Изходи за 2 броя за 220 V и 1 брой 12 V.Размерите му са:височина
45см.,ширина 45см.и дължина 60см. Тегло-43кг.За количества отстъпки.Генератора е оборудван и дистанционно
управление.Медни намотки.
http://obiavidnes.com/obiava/57774/generator-za-tok-35-kw-monofazen-s-distancionno

Соларна маска + LED ОСВЕТЛЕНИЕ
Соларна маска за заваряване, регулиране на затъмнението 9-13, повишена точност и качество на заварка, време за
реакция светло-тъмно 0.01 милисекунди, време за реакция тъмно-светло 0.02 милисекунди, функция за изключване на
соларното стъкло - може да се ползва като обикновена маска при рязане с ъглошлайф, UV и IR защита, автоматично
пускане и спиране, работна температура -5 - 55 градуса, произведена от удароустойчива пластмаса, тегло 0.495
кг.Разгледайте и други наши артикули на адрес: htt:mashiniinstrumenti.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57773/solarna-maska--led-osvetlenie

Соларна маска + LED ОСВЕТЛЕНИЕ
Соларна маска за заваряване, регулиране на затъмнението 9-13, повишена точност и качество на заварка, време за
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реакция светло-тъмно 0.01 милисекунди, време за реакция тъмно-светло 0.02 милисекунди, функция за изключване на
соларното стъкло - може да се ползва като обикновена маска при рязане с ъглошлайф, UV и IR защита, автоматично
пускане и спиране, работна температура -5 - 55 градуса, произведена от удароустойчива пластмаса, тегло 0.495
кг.Разгледайте и други наши артикули на адрес: htt:mashiniinstrumenti.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57772/solarna-maska--led-osvetlenie

купувам земеделски земи в областите варна,добрич,шумен
Купувам обработваеми земеделски земи(ниви) от собственици до четвърта категория
в област Шумен:
-община
Шумен
в
селата-Васил
Друмев,Дибич,Илия
Блъсково,Ивански,Радко
Димитриево,Ветрище,Мадара,Салманово,Мараш,Велино,Царев Брод,Панайот Волово
-община Каспичан в селата-Плиска,Златна Нива,Върбяне,Кюлевча,Косово
-община Нови Пазар в селата-Нови Пазар,Мировци,Стоян Михайловски,Памукчии
-община Никола Козлево в селата-Пет Могили,Векилски,Цани Гинчево,Никола Козлево,Вълнари,Красен
Дол,Каравелово,Ружица
-община
Каолиново
в
селата-Каолиново,Браничево,Тодор
Икономово,Климент,Пристое
,Загориче,Средковец,Дойранци,Сини Вир,Тъкач,Гусла
-община Венец в селата-Изгрев,Черноглавци,Капитан Петко,Ясенково
-община Хитрино в селата-Близнаци,Калино,Сливак,Тимарево,Живково,Върбак,Иглика
-община Велики Преслав в селата-Имренчево,Кочово
в област Варна:
-община Ветрино в селата-Ветрино,Белоградец,Доброплодно,Млада Гвардия,Средно Село,Момчилово,Неофит Рилски
-община
Вълчи
Дол
в
селата-Генерал
Колево,Добротич,Калоян,Караманите,Радан
Войвода,Стефан
Караджа,Червенци,Щипско,Михалич,Искър
в област Добрич:
-община Тервел в селата-Жегларци,Зърнево,Кочмар,Орляк
-община Добрич в селата-Бдинци,Бенковски,Владимирово.
Плащане веднага след проверка на имота,цената се определя от големината на парцелите,населеното място, арендния
договор и дали се продават цели имоти или идеални части.
тел за връзка:0898745460,0878505400
http://obiavidnes.com/obiava/57771/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblastite-varnadobrichshumen

Длъжност професионален домоуправител
От около месец имаме професионален домоуправител за входа и сме много доволни. Ако знаехме че ще има такава разлика
още преди много време щяхме да наемем професионален домоуправител. Наемете и Вие професионален домоуправител:
0887 00 45 80
http://obiavidnes.com/obiava/57770/dlyjnost-profesionalen-domoupravitel

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/57768/sigurna-rabota

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 :)
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http://obiavidnes.com/obiava/57767/zakonna-i-sigurna-pechalba-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/57766/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/57765/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/57764/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/57763/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

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 --->
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http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/57762/30-50-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/57761/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/57760/30-50-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/57759/za-cyalata-strana--zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Допълнителни доходи и възможност с течение на времето да печелите всеки месец от 1000 лева и нагоре от дома си!
Вие сте си шеф, вие решавате колко да работите! За повече информация, влезте в сайта->
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http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/57758/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

ВАШАТА ЛИЧНА ПАЛАВА МАСАЖИСТКА-0887821514
37г.професионална масажистка,предлага за вашият пълноценен релакс,класически масажи с еротика.Най-добрия
начин,да се отпуснете и да се почуствате добре.Всеки ден от 10-20ч.,може да се възползвате и да се насладите на опита
и уменията ми.
http://obiavidnes.com/obiava/57757/vashata-lichna-palava-masajistka-0887821514

ЕРОТИКА ЗА РЕЛАКС-0887821461
37г.професионална масажистка,предлага класически масажи с разнообразна еротика за пълноценен релакс на вашето
тяло и сетива.Всеки ден от 10-20ч.
http://obiavidnes.com/obiava/57756/erotika-za-relaks-0887821461

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/57755/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/57754/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/57753/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

Фризьорски салон в кв. Дървеница
Фризьорски салон в кв. Дървеница дава под наем място за козметик и за маникюр.Мястото за козметик разполага с
кошетка и комбайн 8/1 ,електроепилация,нагреватели за кола маска 2 бр. цена на наем 250 лв.И 130 лв наем на месец за
маникюристка .За повече информация на тел:0898607850;0884195574
http://obiavidnes.com/obiava/57752/frizyorski-salon-v-kv-dyrvenica

Фризьорски салон в кв. Дървеница
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Фризьорски салон в кв. Дървеница дава под наем място за козметик и за маникюр.Мястото за козметик разполага с
кошетка и комбайн 8/1 ,електроепилация,нагреватели за кола маска 2 бр. цена на наем 250 лв.И 130 лв наем на месец за
маникюристка .За повече информация на тел:0898607850;0884195574
http://obiavidnes.com/obiava/57751/frizyorski-salon-v-kv-dyrvenica

Фризьорски салон в кв. Дървеница
Фризьорски салон в кв. Дървеница дава под наем място за козметик и за маникюр.Мястото за козметик разполага с
кошетка и комбайн 8/1 ,електроепилация,нагреватели за кола маска 2 бр. цена на наем 250 лв.И 130 лв наем на месец за
маникюристка .За повече информация на тел:0898607850;0884195574
http://obiavidnes.com/obiava/55591/frizyorski-salon-v-kv-dyrvenica

ЕВТИНИ ХОТЕЛСКИ СТАИ
Давам под наем самостоятелни единични, двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична
стая на месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая 50 лв,
почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет, чaршафи,
почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57750/evtini-hotelski-stai

НОЩУВКИ в луксозен хостел в Княжево
Давам под наем самостоятелни единични, двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична
стая на месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая 50 лв,
почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет, чaршафи,
почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57749/noshtuvki-v-luksozen-hostel-v-knyajevo

ЛУКС СТАИ ПОД НАЕМ НА ИЗГОДНИ ЦЕНИ
Давам под наем самостоятелни единични, двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична
стая на месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая 50 лв,
почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет, чaршафи,
почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57748/luks-stai-pod-naem-na-izgodni-ceni

НОЩУВКИ ИЗГОДНО В ЛУКСОЗЕН ХОТЕЛ
Давам под наем самостоятелни единични, двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична
стая на месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая 50 лв,
почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет, чaршафи,
почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57747/noshtuvki-izgodno-v-luksozen-hotel

ЕВТИНИ ХОТЕЛСКИ СТАИ ПОД НАЕМ
Давам под наем самостоятелни единични, двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична
стая на месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая 50 лв,
почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет, чaршафи,
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почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57746/evtini-hotelski-stai-pod-naem

доставка на Минерална вода
Търсим контакт със сериозни партньори за дистрибуция на новата / червен етикет/ натурална минерална вода
”Княжево” и плодово идентични сокове - студен чай "TAITI”. Водата е с перфектен външен вид и вкус .Много добре
позната и приета в района София и Югозападна България. Фабриката е чисто нова има въведена система за контрол
НААСР и отговаря на всички европейски изисквания. Ако някоя фирма иска да е различна на пазара и да разшири
портфолиото си с мин.вода или просто има интерес да дистрибутира нашите напитки моля обадете се на
тел.0888/592-661 Д.Донов.
Даваме си сметка колко е трудно начинанието и затова сме склонни на много големи отстъпки.
И понеже сме отдавна на пазара - стока на отложено плащане в началото не се дава.
За повече информация - www.sofdrinks.com
http://obiavidnes.com/obiava/57745/dostavka-na-mineralna-voda

за доставка на Минерална вода тел. 08-7777-6666
Търсим контакт със сериозни партньори за дистрибуция на новата / червен етикет/ натурална минерална вода
”Княжево” и плодово идентични сокове - студен чай "TAITI”. Водата е с перфектен външен вид и вкус .Много добре
позната и приета в района София и Югозападна България. Фабриката е чисто нова има въведена система за контрол
НААСР и отговаря на всички европейски изисквания. Ако някоя фирма иска да е различна на пазара и да разшири
портфолиото си с мин.вода или просто има интерес да дистрибутира нашите напитки моля обадете се на
тел.0888/592-661 Д.Донов.
Даваме си сметка колко е трудно начинанието и затова сме склонни на много големи отстъпки.
И понеже сме отдавна на пазара - стока на отложено плащане в началото не се дава.
За повече информация - www.sofdrinks.com
http://obiavidnes.com/obiava/57744/za-dostavka-na-mineralna-voda-tel-08-7777-6666

Предлагам да работим заедно
Търсим контакт със сериозни партньори за дистрибуция на новата / червен етикет/ натурална минерална вода
”Княжево” и плодово идентични сокове - студен чай "TAITI”. Водата е с перфектен външен вид и вкус .Много добре
позната и приета в района София и Югозападна България. Фабриката е чисто нова има въведена система за контрол
НААСР и отговаря на всички европейски изисквания. Ако някоя фирма иска да е различна на пазара и да разшири
портфолиото си с мин.вода или просто има интерес да дистрибутира нашите напитки моля обадете се на
тел.0888/592-661 Д.Донов.
Даваме си сметка колко е трудно начинанието и затова сме склонни на много големи отстъпки.
И понеже сме отдавна на пазара - стока на отложено плащане в началото не се дава.
За повече информация - www.sofdrinks.com
http://obiavidnes.com/obiava/57743/predlagam-da-rabotim-zaedno

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
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http://easymoneybg.ovo.bg/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/57742/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

10.1" (25.65 cm) ACER ICONIA TAB W510 таблет
10.1" (25.65 cm) ACER ICONIA TAB W510 таблет, сребрист, 3G, капацитивен Multi-Touch дисплей (microHDMI), двуядрен
Intel® Atom™ Z2760 1.8GHz, 2GB RAM, 32GB вградена памет, 802.11n, bluetooth, 2 x camera, Windows8, 580g., 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/57741/101-2565-cm-acer-iconia-tab-w510-tablet

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/57740/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/57739/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

ИДЕАЛНИЯТ НАЧИН ДА ПЕЧЕЛИТЕ ДО 30-50 ЛЕВА ДНЕВНО-ПРАВИ ПАРИ ПРЕЗ

Страница 15/131

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

03.03.2013

СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ от ДОМА СИ
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/57738/idealniyat-nachin-da-pechelite-do-30-50-leva-dnevno-pravi-pari-prez-svobodnoto-si-v

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/57737/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

0887232146,фини шпакловки,започване веднага ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА.Строителни Ремонтни Услуги - 0887232146
фини шпакловки.
-гипсова шпакловка.
-латекс.
-топлоизолация.
-обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
-гипсова мазилки.
-пръскана мазилка.
-Маже Комини и Зида Комини
-влачена мазилка.
-минерални мазилки.
-замазки.
-зидария, зида тераси и стени.
-бързо и качествено.
-майстор с дългодишна практика часно лице.
-започване веднага.
http://obiavidnes.com/obiava/57736/0887232146fini-shpaklovkizapochvane-vednaga--

15.6" (39.62 cm) ACER V3-571G-7363121TMaii
15.6" (39.62 cm) ACER V3-571G-7363121TMaii, четириядрен Intel® Core™ i7 3632QM 2.2/3.2GHz, HD LED Display &
GeForce GT 730M 2GB (HDMI), 12GB, 1TB, USB3.0, Linux, 2.6kg, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/57735/156-3962-cm-acer-v3-571g-7363121tmaii

15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad G580 59366698
15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad G580 59366698, Metal Brown, двуядрен Pentium™ B960 2.2GHz, HD LED Display & GeForce
GТ 635M 2GB (HDMI), 4GB, 1TB, 2xUSB3.0, DOS, 2.6kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/57734/156-3962-cm-lenovo-ideapad-g580-59366698
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18.5" (47 cm) Samsung S19C200NY 5ms
18.5" (47 cm) Samsung S19C200NY 5ms, HD LED, MEGA DCR 200cd/m2, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/57733/185-47-cm-samsung-s19c200ny-5ms

Spire Storm 532 (SP532S7)
Spire Storm 532 (SP532S7), LGA1366/1156/1155 (до 95W)
http://obiavidnes.com/obiava/57732/spire-storm-532-sp532s7

Spire Minato II PWM (SP544S0-PWM)
Spire Minato II PWM (SP544S0-PWM), LGA1156/1155 (до 95W)
http://obiavidnes.com/obiava/57731/spire-minato-ii-pwm-sp544s0-pwm

Хотел АКВАЯ*** – УИКЕНД с БЕЗПЛАТНА НОЩУВКА
Хотел АКВАЯ *** Ви предлага специални промоции, страхотна обстановка, уютно настаняване, паркинг, стилен
ресторант, битова механа, добро обслужване от квалифицирания персонал и всичко това на много изгодни цени.
* УИКЕНД с БЕЗПЛАТНА НОЩУВКА - след 2 поредни нощувки в петък и събота, нощувката в неделя е БЕЗПЛАТНА !
http://akvaya.com/ - Вижте и другите ни актуални промоции!
Не пропускайте да посетите този уникално красив град - Велико Търново! А от многото хотели в Старата столица,
правилният избор за Вас е един: хотел АКВАЯ *** - ние Ви очакваме!
http://obiavidnes.com/obiava/57730/hotel-akvaya--uikend-s-bezplatna-noshtuvka

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/57729/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/57728/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/57727/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet
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Мобилен телефон PRIVILEG S7100 2xSIM 3G Android 4.1, 5 mpx камера
Операционна система

Google Android 4.1.1
Брой на SIM слотове

2 слота за 2 SIM карти (Dual SIM GSM), двете карти работят едновременно
Процесор

MTK6577 1GHz Dual core
Памет

512MB RAM, 4GB NAND FLASH
Аналогова телевизия

SECAM / PAL / NTSC
УКВ радио

Да
Размер
Размери (В x Ш x Д)

149 x 78 x 9 mm
Тежест

~ 195 г /включително батерията/
Батерия
Капацитет на батерията

Li-Ion 2800 mAh (2 броя)
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Време в режим на покой

До 140 часа (зависи от силата на сигнала и индивидуалното ползване)
Време за разговори

До 4 часа (зависи от силата на сигнала и индивидуалното ползване)
Характеристики на дисплея
Тип

5.5” (13.5 см) капацитивен сензорен екран
Резолюция

480х854 пиксела
Връзка
Четири бандов

GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800/1900
Свързване
Bluetooth

Да, А2DP
3G

WCDMA2100&WCDMA850

Wi-Fi IEEE 802.11b/g

Да
Modem dial-up

Да
USB
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Micro USB 2.0
Изображение
Формат

JPEG, GIF, PNG, BMP
Капацитет

Зависи от капацитета на microSD картата
Аудио
Формат

MP3,WAV, AAC
Капацитет

Зависи от капацитета на microSD картата
Видео
Формат

3GP, WMV7/8/9, H.264 D1, H.263, RMVB HD, MPEG4, FLV, VC1 и други
Капацитет

Зависи от капацитета на microSD картата
Телефонен указател
Капацитет

Зависи от капацитета на microSD картата
Ринг тон
Тип
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MP3, AAC, AMR
Цифрова камера
Тип запис

JPEG, GIF, PNG, BMP
Камерa

1-ва задна: 5 мегапиксела
2-ра предна: VGA
Съобщения
SMS

Да
MMS

Да
E-mail

Да
GPS навигация
GPS

Да, вграден GPS приемник
Външна памет
Тип

Micro SD Card /до 32 GB
Приложения
Поддържани приложения
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Всички достъпни от Android Market
http://obiavidnes.com/obiava/57726/mobilen-telefon-privileg-s7100-2xsim-3g-android-41-5-mpx-kamera

Обичате ли промоциите?По-бързите кредити, с подарък......
Имате ли нужда от пари? CREDIHOME предоставя най-достъпния бърз заем от 200-1500лв без поръчители ,само срещу
лична карта за период от 9 до 36 седмици .Само за района на Бургас-свържете се на телефона.
http://obiavidnes.com/obiava/57725/obichate-li-promociitepo-byrzite-krediti-s-podaryk

Готови ли сте да чуете това? GO
ИСКАТЕ ЛИ ДА ИМАТЕ СОБСТВЕН ОНЛАЙН МОЛ ???
Интересни предложения,невероятен избор...Забавлявайте се!
Вижте: http://bit.ly/VCRIgf
Join Free: http://igoshoppingmall.com/a/janel83
С IGO SHOPPING MALL получавате:
-достъп до над 5000 реномирани търговци от цял свят
- избор от над 300 000 000 разнообразни стоки
-доставка до дома
-големи отстъпки,намаления,купони-до 40% от цената на продукта се връща обратно в банковата ви сметка и още...
А ако търсите нови решения,обичате подаръците и Времето е ценно за вас няма проблем…. грабнете този шанс за
безплатна регистрация тук
https://bitly.com/RePLmr
Чудесна възможност за стартиране на собствен бизнес от дома и получаване на “пасивни доходи” !
А КАК? Информация на janel83@abv.bg skype-janel832
http://janel83.blogspot.com/
http://obiavidnes.com/obiava/57724/gotovi-li-ste-da-chuete-tova-go

Всичко е във Вашите ръце!!!
Само ако знаехте? Уникален,първи и единствен по рода си бизнес проект на компанията Global One в който 100% от
активните участници печелят.
Ако търсите нови решения и обичате подаръците,грабнете този шанс за безплатна регистрация сега
https://www.ultimatepowerprofits.com/janel83
за да научите как да получите доходи на всеки три дни.
Колко?.... Всеки избор,който правим накрая става резултат.Какъв ще е той зависи от Вас...
Подробности на емейл-janel83@abv.bg или скайп janel832
http://janel83.blogspot.com/
https://bitly.com/WVWoKQ
http://obiavidnes.com/obiava/57723/vsichko-e-vyv-vashite-ryce

Преводи от и на английски и немски на техническа документация
“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:
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посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/57722/prevodi-ot-i-na-angliyski-i-nemski-na-tehnicheska-dokumentaciya

Професионално компютърно набиране на всякакви текстове
„Релена 92 ЕООД“
Професионално
компютърно
набиране
на
всякакви
текстове
–
дипломни
и
курсови
работи,договори,книги,таблици,менюта за заведения и др.
Форматиране,подреждане и оформяне на текст.
Таблици и графики.
Сканиране.
Промоции и отстъпки.
.Работим с клиенти от цялата страна.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
Цена 1 лв на страница.
http://obiavidnes.com/obiava/57721/profesionalno-kompyutyrno---nabirane-na-vsyakakvi-tekstove

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/57720/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
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-Човек, който работи или желае да работи в чужбина
-Човек, който има близки в чужбина
Нуждаете се от превод на диплома или друг документ за образование или квалификация или превод и легализация на
такива документи.
Намерили сте агенцията, която ще направи всичко необходимо, за да сте с една стъпка по-близо до целта Ви.
Най-добра цена в Пловдив за превод - 9 лева на страница за испански, немски, френски и руски,
За турски и гръцки - 10,50 лева на страница
Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим. Затова ползвайте услугите на „Релена-92” за
нужния Ви превод (и легализация, ако е необходима такава)
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/57719/prevod-i-legalizaciya-na-diplomi-akademichni-spravki-i-drugi-dokumenti-za-obrazov

Легализация и превод на документи
Легализация и превод на документи
Нуждаете се от легализация и превод на документ – личен, частен фирмен.
Намерили сте агенцията, която ще направи всичко необходимо, за да сте с една стъпка по-близо до целта Ви.
Извършваме легализация - заверки на документи във всички държавни институции и посолства в България. Поставяне на
„апостил”.
Преводът се прави от заклет (оторизиран) преводач. Имаме сключен договор с Министерството на външните работи за
извършване на официални преводи. Даваме безплатна информация какво е необходимо да се направи, за да бъде
легализиран документът. Спестяваме Ви време и формалности.
Може да изпратите Вашата поръчката по интернет, а документите по куриер, и да получите готовите документи по
куриер.
Цената на услугата „Легализация" включва цената за превода, таксата на съответното ведомство плюс нашия хонорар
(едва ли ще намерите по-добри от нашите цени). Конкретни цени и срокове може да видите на сайта ни
www.relena92.com.
Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим. Затова ползвайте услугите на „Релена-92” за
нужната Ви легализация (и превод, ако е необходим такъв)
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
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http://obiavidnes.com/obiava/57718/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/57717/ustni-prevodi---angliyski-ispanski-nemski-frenski-grycki-turski--ruski

ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ
ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ
Вие сте:
-Човек, който работи или желае да работи в чужбина
-Човек, който учи или желае да учи в чужбина
- Човек, който има близки в чужбина
Нуждаете се от превод на документ или превод и легализация на документ.
Намерили сте агенцията, която ще направи всичко необходимо, за да сте с една стъпка по-близо до целта Ви.
Най-добра цена в Пловдив за превод на типови документи: - 8,50 лева на страница за испански, немски, френски и руски,
За турски и гръцки - 10,50 лева на страница
- свидетелство за раждане;
- свидетелство за граждански брак;
- свидетелство за съдимост;
- акт за смърт;
- др. подобни.
Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим. Затова ползвайте услугите на „Релена-92” за
нужния Ви превод (и легализация, ако е необходима такава)
Работм с клиенти от цялата страна.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
http://obiavidnes.com/obiava/57716/prevod-i-legalizaciya-na-dokumenti
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ТРЯБВА ВИ ПРЕВОД – на английски, испански, немски, френски, гръцки, турски, руски
ТРЯБВА ВИ ПРЕВОД – на английски, испански, немски, френски, гръцки, турски, руски
НА ДОКУМЕНТИ – получавате пълна и точна информация за всичко, което е необходимо да се направи, за да постигнете
това, за което Ви е необходим документът – да живеете и работите в чужбина, да учите в чужбина, да представите
пред българските служби документ, издаден от чужбина, да осъществявате фирмената си дейност. Легализация, в
случаите, когато е необходимо
СПЕЦИАЛИЗИРАН – стараем се най-усърдно да използваме точната терминология при превода. В нашите преводи няма
абсурдни и нелепи изрази, които допускат много „опитни” преводачи. ГАРАНТИРАНО от УПРАВИТЕЛЯ – Росица
Стратиева. Запазваме оформлението. Правим отстъпки за повторения в текста и съвпадение с предишни преводи, за да
не плащате за нещо, което вече е преведено.
УСТЕН - придружаване при бизнес срещи и преговори, превод при нотариални заверки, конференции, телефонни
разговори, различни търговски сделки и други специални случаи
ЦЕНИТЕ ни са изключително конкурентни. Пълен ценоразпис може да видите на сайта ни: www.relena92.com
Работим с клиенти от цялата страна.
Възползвайте се от предлаганите отстъпки и промоции!
Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим. Затова ползвайте услугите на „Релена-92” за
нужния Ви превод (и легализация, ако е необходима такава)
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
http://obiavidnes.com/obiava/57715/tryabva-vi-prevod--na-angliyski-ispanski-nemski-frenski-grycki-turski--rus

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/57714/za-lekari-za-medicinski-sestri

Превод на епикризи и други медицински документи от и на английски и 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/57713/prevod-na-epikrizi-i-drugi--medicinski-dokumenti-ot--i-na-angliyski---i-ispanski

Документи на медицински сестри и лекари за работа в чужбина - Англия, Германия и други
ДОКУМЕНТИ НА МЕДИЦИНСКИ СEСТРИ И ЛЕКАРИ ЗА РАБОТА В ЧУЖБИНА – АНГЛИЯ, ГЕРМАНИЯ и др.
Превод и легализация на пълния набор документи изисквани за работа в Англия,Ирландия,Германия и други държави.
Безплатни консултации във връзка с това какви документи са необходими и процедурите за снабдяване с тях.
Услуги за снабдяване с нужните документи
Работим с клиенти от цялата страна
Разумни цени.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/57712/dokumenti-na-medicinski-sestri--i-lekari-za-rabota-v-chujbina---angliya-germaniya-

Преводи от и на английски на трудови книжки
„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.
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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/57711/prevodi-ot-i-na-angliyski-na--trudovi-knijki

Преводи от и на английски на всякакви рекламни материали
„Релена-92“ ЕООД
Лицензирана агенция за преводи от и на английски език на всякакви рекламни материали.
Преводите се правят от специалисти.
Запазване на оригиналното оформление.
Промоции и отстъпки.
Работим с клиенти от цялата страна.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
Цена 9 лв
http://obiavidnes.com/obiava/57710/prevodi-ot-i-na-angliyski-na-vsyakakvi-reklamni-materiali

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/57709/prevod-na-dokumenti-za-uchastie-v-tyrgove-otna-angliyski

Преводи от и на английски на търговски документи
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„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/57708/prevodi-ot-i-na-angliyski-na--tyrgovski-dokumenti

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
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/57707/prevod-na-dokumenti-za-pytuvane-v-chujbina-otna-angliyski

Преводи от и на английски на счетоводни,банкови,юридически документи
http://obiavidnes.com/obiava/57706/prevodi-ot-i-na-angliyski-na-schetovodnibankoviyuridicheski-dokumenti

Превод и легализация 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:
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посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
цена 10 лв
http://obiavidnes.com/obiava/57705/prevod-i-legalizaciya-na-firmeni-dokumenti--ot-na-angliyskiispanskinemskifren

Превод и легализация на фирмени документи от/ на турски,гръцки
„Релена-92“ ЕООД
Лицензирана агенция за преводи и легализации от и на турски и гръцки език на дружествени договори,
нотариални актове,протоколи,документи за собственост и друга фирмена документация .
Договор с МвнР 1331. Преводите се правят от заклети преводачи.
Работим с клиенти от цялата страна.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
цена 12 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/57704/prevod-i-legalizaciya-na-firmeni-dokumenti--ot-na-turskigrycki

Детективски услуги Пловдив от 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/57703/detektivski-uslugi-plovdiv-ot-agenciya-inkognito

Превод и легализация на общински документи от/ на турски,гръцки
„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/57702/prevod-i-legalizaciya-na-obshtinski-dokumenti--ot-na-turskigrycki

Превод и легализация 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
http://obiavidnes.com/obiava/57701/prevod-i-legalizaciya-na-obshtinski-dokumenti-ot-na-angliyskiispanskinemskifren

Преводи от и на английски на медицинска литература
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“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/57700/prevodi-ot-i-na-angliyski-na-medicinska-literatura

Преводи от и на английски на инструкции за денталната медицина
“Релена-92“ ЕООД
Преводи от и на английски език на инструкции за употреба, декларации за съответствие, каталози, описания на
продукти за денталната медицина – инструменти, апарати, изделия и консумативи.
Преводите се правят от специалисти.
Запазване на оригиналното оформление.
Промоции и отстъпки.
Работим с клиенти от цялата страна.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
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/57699/prevodi-ot-i-na-angliyski-na-instrukcii-za-dentalnata-medicina

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

Страница 32/131

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

03.03.2013

http://obiavidnes.com/obiava/57698/prevodi-ot-i-na-angliyski-na-instrukcii-za-medicinska-aparatura

Преводи от и на английски и немски на техническа документация
“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/57697/prevodi-ot-i-na-angliyski-i-nemski-na-tehnicheska-dokumentaciya

Детективска Агенция - Фокс- Частни Детективи
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/57696/detektivska-agenciya---foks--chastni-detektivi
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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/57695/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/57694/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/57693/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

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/57692/podgotovka--za-matura-po-geografiya

Подготовка за матура по математика
ПОДГОТОВКА ЗА Матура по математика
Подгответе се с индивидуални уроци в удобно за Вас време.
Индивидуалната работа е много по-ефективна от работата в група, защото преподавателят може да прецени точно
какви пропуски в знанията имате и да насочите вниманието си към това, което е полезно за Вас, за разлика от
стандарния подход при посещение на курс.
Подготовката е съобразена с изискванията на Министерството на образованието за Държавните зрелостни изпити.
Цена – 10 лв на учебен час. При повече часове – отстъпки.
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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/57691/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/57690/uroci-po-matematika-za-vsichki-klasove

Индивидуални уроци по математика за кандидат-студенти
Индивидуални уроци по математика за кандидат -студенти
Занятията се провеждат в удобно за вас време в учебна зала на ул. „Филип Македонски“ 29
/ сградата на БАН/ , до хотел „Лайпциг“.
Цена – 12 лв. на час
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
„Релена -92“ ЕООД
http://obiavidnes.com/obiava/57689/individualni-uroci-po-matematika-za-kandidat-studenti

УРОЦИ ПО БЪЛГАРСКИ ЗА ВСИЧКИ КЛАСОВЕ
УРОЦИ ПО БЪЛГАРСКИ ЗА ВСИЧКИ КЛАСОВЕ
Повишете знанията си с индивидуално обучение по български при нашата подготвена и отзивчива преподавателка.
Индивидуални уроци за всички класове – 9 лв. на учебен час
Занятията се провеждат в удобно за Вас време в учебна зала на ул. „Филип Македонски“ 29
/ сградата на БАН/ , до хотел „Лайпциг“.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
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skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
„Релена -92“ ЕООД
http://obiavidnes.com/obiava/57688/uroci-po-bylgarski--za-vsichki-klasove

Индивидуални уроци по математика 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/57687/individualni-uroci-po-matematika-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/57686/podgotovka--za-matura--po-bylgarski-ezik

Английски език - помощ за училище
Английски език – помощ за училище
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
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http://obiavidnes.com/obiava/57685/angliyski-ezik---pomosht-za-uchilishte

Индивидуални уроци по английски език
„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/57684/individualni-uroci-po-angliyski-ezik

Английски език 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/57683/angliyski-ezik--za-kandidat-studenti

Английски език 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.
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/57682/angliyski-ezik-za-matura
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НАЙ-ПОСЛЕ: ПРАКТИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ - НАЧАЛО 12 МАРТ
НАЙ-ПОСЛЕ: ПРАКТИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ
ПРЕОДОЛЕЙТЕ ЕЗИКОВАТА БАРИЕРА
За да кажете и Вие: „РАЗБИРАМ И ГОВОРЯ АНГЛИЙСКИ БЕЗПРОБЛЕМНО.”
- И вие ли сте от хората, които са учили английски в училище или на курс, но не можете да говорите и да общувате
успешно на този език?
- И на Вас ли Ви е писнало от безсмислено повтаряне на сложна граматика и скучни упражнения?
Не сте изключение.
Според проучване на водещи британски експерти 72% от хората, които изучават чужд език, никога не проговарят на
този език. Много пари и време отиват на вятъра.
А според прогнозите на изследователите човек да не владее английски през 2025 год. ще е равносилно на това да не може
да пише сега.
НАЙ-ПОСЛЕ!
Най-после има метод, по който бързо и ефективно ще проговорите английски.
Ако желаете да научите най-използвания език в света, СЕГА може да се включите в курса по ПРАКТИЧЕСКИ
АНГЛИЙСКИ. Започнете от днес!
Цена – САМО 160 лв .
Следващия път, когато Ви се наложи да общувате на английски, ще го направите с лекота.
Помагаме за успеха Ви!
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/57681/nay-posle-prakticheski-angliyski---nachalo-12--mart

Английски език 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.
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.
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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/57680/angliyski-ezik--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/57679/za-vseki-koyto-jelae-da-poluchi-mejdunarodno-priznat-sertifikat----ielts-fce-c

Aнглийски език 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.
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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/57678/angliyski-ezik-za-medicinski-sestri

Английски – РАЗГОВОРЕН курс - начало 12 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:
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посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/57677/angliyski--razgovoren--kurs---nachalo-12-mart

Научете английски в езиков център "Релена 92"
НАУЧЕТЕ АНГЛИЙСКИ
ПРЕОДОЛЕЙТЕ ЕЗИКОВАТА БАРИЕРА
Релена-92 -Това е Вашият езиков център. Тук научавате английски според индивидуалните Ви потребности.
Тук ще намерите варианта, който е най-подходящ за Вас, който ще удовлетвори целите и стремежите Ви.
Постигате бързи резултати според целта Ви.
Целта е не да се занимавате с учене на езика до безкрайност, както на практика се получава в много други центрове,
където изучаващите преминават различни нива, но въпреки това не се чувстват достатъчно уверени. Нашият
приоритет е качествено да овладеете необходимите знания и умения, след което да можете бързо да преминете към
практическото им приложение (и по-нататъшно усъвршенстване). Стараем се да Ви предложим компактно и пълно
решение, а не да Ви водим по безкраен лабиринт.
Какви са нашите предимства пред останалите центрове и школи:
Индивидуално обучение или обучение в съвсем малки групи, отговарящо на нивото и целите на всеки курсист.
Допълнителни материали – специално разработени от нашия екип нагледни средства и помощни пособия, за да се
превърне ученето от скучно в увлекателно занимание.
Наистина конкурентни цени – пълна информация на сайта ни.
И нещо, което ще откриете само при нас: Поддържащо обучение на минимални цени – за да не забравите това, което
сте научили.
КАКВО ОБУЧЕНИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
Английски
практически курс.
общ
разговорен
за сертификат FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL
за лекари
за медицински сестри
за други професии
за ученици
за кандидат-студенти
за други цели
Залата, в която се водят занятията, е удобна и уютна.
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;
Пишете на e-mail: info@relena92.com

0895 479088; 0879 567802;
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skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/57676/nauchete-angliyski-v-ezikov-centyr-relena-92

Английски език - практически курс - начало 12 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
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/57675/angliyski-ezik---prakticheski-kurs---nachalo-12-mart

Английски – ОБЩ курс – в 5 нива– от абсолютно начинаещи до напреднали.
Английски – ОБЩ курс – в 5 нива– от абсолютно начинаещи до напреднали.
ПРЕОДОЛЕЙТЕ ЕЗИКОВАТА БАРИЕРА
Индивидуално обучение или обучение в съвсем малки групи, отговарящо на нивото и целите на всеки курсист.
Допълнителни материали – специално разработени от нашия екип нагледни средства и помощни пособия, за да се
превърне ученето от скучно в увлекателно занимание.
Наистина конкурентни цени – отлично качество на достъпна цена.
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
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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/57674/angliyski--obsht-kurs--v-5-niva--ot-absolyutno-nachinaeshti-do-naprednali

Aнглийски език за лекари
АНГЛИЙСКИ ЗА ЛЕКАРИ
ПРЕОДОЛЕЙТЕ ЕЗИКОВАТА БАРИЕРА
Вие сте лекар или студент по медицина, който желае да научи английски, за да работи в чужбина или за да го ползва в
професията си.
Тук ще намерите варианта, който е най-подходящ за Вас и който ще удовлетвори целите и стремежите Ви.
Английски за лекари по учебната система на OXFORD UNIVERSITY PRESS.
Научете това, което Ви трябва, без да учите до безкрайност.
Наистина конкурентни цени.
И нещо, което ще откриете само при нас: Поддържащо обучение на минимални цени – за да не забравите това, което
сте научили.
При обучението се използват съвременни средства.
Малки групи (от 3 до 5 човека).
Цена 240 лв.
Продължителност – 10 седмици. Занятия 2 пъти седмично по 2 учебни часа.
Възможност за индивидуално обучение в удобно за Вас време и седмична натовареност по Ваш избор – 12 лв на учебен
час.
Възможност за дистанционно обучение по скайп. (За подробности пишете на електронна поща, скайп или позвънете на
някой от посочените телефони)
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
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Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/57673/angliyski-ezik-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/57672/za-lekari-za-medicinski-sestri

Английски за информационните технологии
АНГЛИЙСКИ ЗА информационните технологии
Преодолейте езиковата бариера
Вие се занимавате с информационни технологии или студент по такава специалност, който желае да научи английски,
за да работи в чужбина или за да го ползва в професията си.
Тук ще намерите варианта, който е най-подходящ за Вас и който ще удовлетвори целите и стремежите Ви.
Научете това, което Ви трябва, без да учите до безкрайност.
И още нещо, което ще откриете само при нас: Поддържащо обучение на минимални цени – за да не забравите това,
което сте научили.
Учебна система на OXFORD UNIVERSITY PRESS
Малки групи (от 3 до 5 човека).
Цена 180 лв.
Продължителност – 30 учебни часа.
Възможност за индивидуално обучение в удобно за Вас време и седмична натовареност по Ваш избор – 12 лв на учебен
час.
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;
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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/57671/angliyski-za--informacionnite--tehnologii

АНГЛИЙСКИ ЗА електроинженери или инженери по електроника
АНГЛИЙСКИ ЗА електроинженери или инженери по електроника
Преодолейте езиковата бариера
Вие сте електроинженер или инженер по електроника или студент по такава специалност, който желае да научи
английски, за да работи в чужбина или за да го ползва в професията си.
Тук ще намерите варианта, който е най-подходящ за Вас и който ще удовлетвори целите и стремежите Ви.
ЕДИНСТВЕНО ПРИ НАС - Специално разработена от нас система за електроинженери или инженери по електроника.
Научете това, което Ви трябва, без да учите до безкрайност.
И още нещо, което ще откриете само при нас: Поддържащо обучение на минимални цени – за да не забравите това,
което сте научили.
Малки групи (от 3 до 5 човека).
Цена 259 лв.
Продължителност – 10 седмици. Занятия 2 пъти седмично по 2 учебни часа.
Възможност за индивидуално обучение в удобно за Вас време и седмична натовареност по Ваш избор – 12 лв на учебен
час.
Възможност за дистанционно обучение по скайп. (За подробности пишете на електронна поща, скайп или позвънете на
някой от посочените телефони)
Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим. Затова се запишете на курс по английски в езиков
център „Релена-92”.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/57670/angliyski-za-elektroinjeneri--ili--injeneri-po-elektronika

Английски език 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.
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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/57669/angliyski-ezik--za-hotelierstvoto

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/57668/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

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/57667/zakonna-i-sigurna-pechalba-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/57666/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/57665/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet

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/57664/povishete-prihodite-si-s-nad-600-900--na-mesec----eto-tuk--httpeasymoneybgo

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/57663/zakonna-i-sigurna-pechalba-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/57662/sigurna-rabota
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30 - 50 ЛЕВА ДНЕВНО ,САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА!
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/57661/30---50-leva-dnevno-samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma

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/57660/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

ИДЕАЛНИЯТ НАЧИН ДА ПЕЧЕЛИТЕ ДО 30-50 ЛЕВА ДНЕВНО-ПРАВИ ПАРИ ПРЕЗ
СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ от ДОМА СИ
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/57659/idealniyat-nachin-da-pechelite-do-30-50-leva-dnevno-pravi-pari-prez-svobodnoto-si-v

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/57658/sigurna-rabota
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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/57657/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet

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/57656/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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/57655/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/57654/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

Работа в Интернет
Работа в Интернет www.bux.tw
http://obiavidnes.com/obiava/57653/rabota-v-internet

Boombox v2 Vibro Speaker
За първи път в България, от официалния представител на BoomBOX у нас!
Революция в начина на слушане на музика!
Превърнете всеки предмет във високоговорител и удивете приятелите си! По всяко време, навсякъде, през телефон или
лаптоп, от MP3 или iPad- музиката за цялата компания се побира в джоба Ви!
BoomBX v2 е иновативно устройство, което превръща буквално почти всичко в тон колона. Включете го към вашия
музикален плейър, прикрепете boombox на какъвто и да предмет и се наслаждавайте на качествен силен звук!
цвят: зелен, черен
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Boombox v2 Vibro Speaker се предлага с 1 година гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/57652/boombox-v2-vibro-speaker

Окачени фасади от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Окачени фасади от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в
България
http://obiavidnes.com/obiava/57651/okacheni-fasadi-ot-businessbg

http://www.business.bg/o-189/interiorni-vrati-vrati-harmonika.html
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Интериорни врати, врати - хармоника от BUSINESS.bg бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/57650/httpwwwbusinessbgo-189interiorni-vrati-vrati-harmonikahtml

Гаражни врати от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Гаражни врати от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в
България
http://obiavidnes.com/obiava/57649/garajni-vrati-ot-businessbg

Daren Waves – проектор
Daren Waves е ново поколение прожекционна лампа, ползваща LED технология.
Чувствайте се спокойни под естествената красота на дълбокото и спокойно море.
С Daren Waves можете да създадете романтична и уютна атмосфера за постигане на физическа и психическа
релаксация. Наслаждавайки се на прекрасна музика --- чрез вградения Mini Speaker съвместим с Ipod, IPAD и всички
модели MP3 плеаъри.
+ подарък MP3 player
Daren Waves може да ползвате у дома, в офиса, в банята, на парти с приятели, на почивка или навсякъде където ви е
удобно.
С Daren Waves в банята, можете да се насладите свой собствен SPA център;
С Daren Waves можете да обогатите всеки романтичен момент.
Проекторът работи с:
- 4 AA батерии (не са включени в комплекта),
- 220V USB адаптор
Автоматична SLEEP функция, проекторът автоматично се изключва след 1 час
Само си представете, какво можете да получите у дома след дълъг и напрегнат ден на работа.. Релаксиращ ритъм на
сините вълни в цялата стая и следващото нещо е как стреса и напрежението изчезват. Умът и тялото са спокойни и
един час по-късно сте свежи, пълни с енергия и готови за света.
Комплекта съдържа:
• - 1 х Daren Waves Ocean Wave Light Проектор
• - 1 x MP3 player
• - 1 х 3,5 мм стерео кабел
• - 1 х USB кабел
• - 1 х AC / DC адаптер 220V
http://obiavidnes.com/obiava/57648/daren-waves--proektor

Mобилен телефон PRIVILEG S1 Android 4.0
Операционна система Google Android 4.0
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Брой на SIM слотове 2 слота за 2 SIM карти (Dual SIM GSM), двете карти работят едновременно
Процесор MTK6515 1GHz
УКВ Радио Да
Размер 124 x 65 x 12 mm
Тежест 120 г /включително батерията/
Капацитет на батерията Li-Ion 2500 mAh (2 броя)
Време в режим на покой До 160 часа (зависи от силата на сигнала и индивидуалното ползване)
Време за разговор До 5 часа (зависи от силата на сигнала и индивидуалното ползване)
Характеристики на дисплея 4.0” (10.1 см) капацитивен сензорен екран
Резолюция 480 x 800 пиксела
Четири бандов GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800/1900
Свързване Bluetooth, А2DP, Wi-Fi IEEE 802.11b/g, Modem dial-up, Micro USB 2.0
Изображение JPEG, GIF, PNG, BMP
Аудио MP3,WAV, AAC
Видео 3GP/MPEG4
Ринг тон MP3, AAC, AMR
Цифрова камера JPEG, GIF, PNG, BMP, 1-ва задна: 5.0 мегапиксела,2-ра предна: VGA
Съобщения SMS, MMS, E-mail
GPS навигация GPS, AGPS,Вграден GPS приемник
Външна памет Micro SD Card
Приложения Всички достъпни от Android Market
http://obiavidnes.com/obiava/57647/mobilen-telefon-privileg-s1-android-40

Комплект електронни цигари eGo-Т CE4 (2.4 мл) 650 mAh INOX
Електронната цигара eGo-T + картомайзер СЕ4 2.4 мл e уникална комбинация между качествен картомизатор/пълнител
CЕ4 и нагревател в едно и много издръжлива батерия, ще си осигурите дълго и приятно пушене през целия ден без да
мислите непрекъснато за зарядни устройства.
Количеството пара е обилно и плътно, с отлично предаване на ароматите.
Батерията 650 mAh е с ръчна активация чрез натискане на бутон, подобно на повечето модифицирани модели - решение,
осигуряващо по-висока надеждност.
Картомайзера CE4 е с голям резервоар ( 1,6 мл ) и е пригоден за директно пълнене с никотинова течност.
За да напълните картомайзер Kanger CE4, просто развийте мундщука, сипете течност в тялото, като внимавате да не
накапете в централната тръбичка, завийте мундщука обратно и сте готови за пушене!
Защо батерията 650 mAh е за предпочитане пред другите по-мощни батерии:
- употреба 5-7 часа ( според маниера на изпаряване )
- зареждане 1.5 - 2 часа
- електронната цигара с батерия 650 mAh е много по-компактна и удобна за употреба
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Съдържание на комплекта:
• 2 бр. батерия 650 mAh 3.7-4.2V (inox)
• 2 бр. картомайзер - СE4 2.4 мл
• 1 бр. адаптер 220 V ( по БДС )
• 1 бр. USB зарядно
• 1 бр. никотинова течност 20 мл
http://obiavidnes.com/obiava/57646/komplekt-elektronni-cigari-ego-t-ce4-24-ml-650-mah-inox

Уред против насекоми и гризачи
Електромагнитен уред против мишки и комари в дома - едно ефектиивно и екологично средство - просто влючвате в
контакт и забравяте за проблема.
Генерираните от устройствотото високотечестотни електромагнитни вълни/трептения/ с амплитуда 900Vp-p правят
средата дискомфортна за всякакви комари и ги принуждават да напуснат обитаваните от помещение с обща площ до
150 м2. Ще прогоните мишките и комарите дори и от съседите, за което ще ви бъдат безкрайно благодарни.
•
Подходящо за жилища, офиси, хотели, ресторанти и др. обитаеми помещения.
•
Уредът не влияе на човека и домашните любимци.
•
Без обслужване и консумативи!
•
Решава проблеми с вредни гризачи - мишки, плъхове и комари.
•
Подходящ за жилища, офиси, хотели, ресторанти и др. обитаеми помещения.
•
•

Характеристики:
Ефективно охранявана площ: 100-120 кв.м (вкл. стените)
Захранване: 220V/50Hz

http://obiavidnes.com/obiava/57645/ured-protiv-nasekomi-i-grizachi

Скално облицовъчен камък от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Скално облицовъчен камък от BUSINESS.bg - бизнес
каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/57644/skalno-oblicovychen-kamyk-ot-businessbg

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.
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.
ОБСЛУЖВАТ СЕ ГАРАНЦИОННО И СЛЕД ГАРАНЦИОННО.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:.
Автоматично охлаждане с вентилатори.
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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.Разгледайте и други наши артикули на адрес: htt:mashiniinstrumenti.alle.bg .
http://obiavidnes.com/obiava/57643/invertorni-igbt-elektrojeni---argon

Строителен камък, павета от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Строителен камък, павета от BUSINESS.bg - бизнес
каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/57642/stroitelen-kamyk-paveta-ot-businessbg

30 - 50 ЛЕВА ДНЕВНО ,САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА!
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/57641/30---50-leva-dnevno-samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma

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.
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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/57640/povishete-prihodite-si-s-nad-600-900--na-mesec----eto-tuk--httpeasymoneybgo

ИДЕАЛНИЯТ НАЧИН ДА ПЕЧЕЛИТЕ ДО 30-50 ЛЕВА ДНЕВНО-ПРАВИ ПАРИ ПРЕЗ
СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ от ДОМА СИ
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/57639/idealniyat-nachin-da-pechelite-do-30-50-leva-dnevno-pravi-pari-prez-svobodnoto-si-v

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/57638/za-cyalata-strana--zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Допълнителни доходи и възможност с течение на времето да печелите всеки месец от 1000 лева и нагоре от дома си!
Вие сте си шеф, вие решавате колко да работите! За повече информация, влезте в сайта->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
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http://obiavidnes.com/obiava/57637/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Звукоизолации от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Звукоизолации от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в
България
http://obiavidnes.com/obiava/57636/zvukoizolacii-ot-businessbg

15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad G585 59361038
15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad G585 59361038, Metal Brown, двуядрен AMD E1-1200 1.4GHz, HD LED Display (HDMI),
2GB, 500GB, 2xUSB3.0, Free DOS, 2.6kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/57635/156-3962-cm-lenovo-ideapad-g585-59361038

0887232146 качествени шпакловки,минерални мазилки,започване веднага.
***0887232146*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс бял и цветен. -топлоизолация. -о
Цена: 3.00 лв.
***0887232146***
-фини шпакловки.
-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.0887232146
За контакт:
Град: София
Телефон: 0887232146
Цена: По договаряне
http://obiavidnes.com/obiava/57634/0887232146-kachestveni-shpaklovkimineralni-mazilkizapochvane-vednaga

15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad G580 59336851
15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad G580 59336851, Metal Brown, двуядрен Celeron® 1000M 1.8GHz, HD LED Display (HDMI),
4GB, 500GB, 2xUSB3.0, DOS, 2.6kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/57633/156-3962-cm-lenovo-ideapad-g580-59336851

15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad G585 59336851
15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad G585 59336851, Metal Brown, двуядрен AMD E1-1200 1.4GHz, HD LED Display & AMD HD
6370M 1 GB (HDMI), 4GB, 1TB, 2xUSB3.0, DOS, 2.6kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/57632/156-3962-cm-lenovo-ideapad-g585-59336851

15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad G580 59362256
15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad G580 59362256, Metal Brown, двуядрен Intel® Pentium® 2020M 2.4GHz, HD LED Display &
GeForce GT 710M 1GB (HDMI), 4GB, 500GB, 2xUSB3.0, DOS, 2.6kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/57631/156-3962-cm-lenovo-ideapad-g580-59362256
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17.3" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad G780 59361066
17.3" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad G780 59361066, Metal Brown, двуядрен Intel® Core™ i5 3230M 2.6/3.2GHz, HD+ LED
Display & GeForce GТ 635M 2GB (HDMI), 4GB, 1TB, 2xUSB3.0, DOS, 3.0kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/57630/173-3962-cm-lenovo-ideapad-g780-59361066

11.6" (29.46 cm) Samsung ATIV 500T1C-A01 таблет
11.6" (29.46 cm) Samsung ATIV 500T1C-A01 таблет, двуядрен Intel® Atom™ Z2760 1.8GHz, сензорен HD LED Display
(microHDMI), 2GB, 64GB eMMC, Windows8, 0.75kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/57629/116-2946-cm-samsung-ativ-500t1c-a01-tablet

11.6" (29.46 cm) Samsung ATIV 500T1C-A01 +докинг станция AA-RD7NMKD
11.6" (29.46 cm) Samsung ATIV 500T1C-A01 +докинг станция AA-RD7NMKD, таблет, двуядрен Intel® Atom™ Z2760 1.8GHz,
сензорен HD LED Display (microHDMI), 2GB, 64GB eMMC, Windows8, 0.75kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/57628/116-2946-cm-samsung-ativ-500t1c-a01-doking-stanciya-aa-rd7nmkd

11.6" (29.46 cm) Asus VivoBook S200E-CT157H
11.6" (29.46 cm) Asus VivoBook S200E-CT157H, двуядрен Pentium® 987 1.5GHz, сензорен HD LED Display (HDMI), 4GB,
500GB, Windows8, 1.4kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/57627/116-2946-cm-asus-vivobook-s200e-ct157h

21.5" (54.61 cm) AOC i2267FWH
21.5" (54.61 cm) AOC i2267FWH, FULL HD LED, 5ms, 20 000 000:1 250cd/m2, 2xHDMI, колонки, черен, TCO 5.0, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/57626/215-5461-cm-aoc-i2267fwh

23" (58.42 cm) Philips 237E4QHAD IPS Panel
23" (58.42 cm) Philips 237E4QHAD IPS Panel, FULL HD LED, 7ms 20 000 000:1 250cd/m2, 2xHDMI, колонки, TCO5.2, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/57625/23-5842-cm-philips-237e4qhad-ips-panel

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/57624/sigurna-rabota

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/57623/zakonna-i-sigurna-pechalba-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
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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/57622/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/57621/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/57620/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/57619/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

21.5" (54.61 cm) IIYAMA E2278HDS
21.5" (54.61 cm) IIYAMA E2278HDS, FULL HD LED, 5ms, 5 000 000:1 250cd/m2, DVI (HDCP), 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/57618/215-5461-cm-iiyama-e2278hds

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Пловдив
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://detective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/57617/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-plovdiv

Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
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/57616/detektivski-uslugi-ot-detektivska-agenciya-foks

23" (58.42 cm) IIYAMA X2377HDS
23" (58.42 cm) IIYAMA X2377HDS, IPS Panel, FULL HD LED, 5ms, 5 000 000:1 250cd/m2, DVI & HDMI, колонки, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/57615/23-5842-cm-iiyama-x2377hds

Търся надомна работа
На 53 години съм и си търся надомна работа без вредни изпарения,по възможност да е някакво производство.
http://obiavidnes.com/obiava/57614/tyrsya-nadomna-rabota

Търся работа като невъоръжена охрана
На 53 години съм и си търся работа,като невъоръжена охрана,в или около Люлин,за минимум 550 лева заплата на трудов
договор,при режим или само нощем или само дневна смяна,а може и на 24 часа дежурство - 72 почива.
http://obiavidnes.com/obiava/57613/tyrsya-rabota-kato-nevyoryjena-ohrana

Дава стая под наем
Люлин 2,дава стая под наем с включени разходи за 230 лева със свалени радиатори,на ученички,студентки или жени до 40
години непушачки.
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http://obiavidnes.com/obiava/57612/dava-staya-pod-naem

Искам да се запозная с жена от 41 до 47 години
На 53 години съм и до себе си искам да имам мъжко момиче.Да сме взаимозаменяеми в домакинската работа и в
преодоляване на житейското злободневие.Не възприемам жена с наднормено тегло,тя трябва да има стил на
обличане,да се поддържа без маниакалност.Задължително да имаме допирни точки в областта на литература,музика,в
обич към децата,цветя и кучета.Желателно е да няма претеснения да изрази позиция,но с усет:къде,кога,какво и колко
може да очаква.Истината е ключ към кристални взаимоотношения и себераздаване.
http://obiavidnes.com/obiava/57611/iskam-da-se-zapoznaya-s-jena-ot-41-do-47-godini

24" (60.96 cm) IIYAMA X2485WS
24" (60.96 cm) IIYAMA X2485WS, IPS Panel, LED, 5ms, 5 000 000:1 300cd/m2, DVI & DisplayPort, колонки, черен, TCO 6.0, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/57610/24-6096-cm-iiyama-x2485ws

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/57609/kurs-po-hipnoza-i-transpersonalna-hipnoterapiya-za-interesuvashti-se-i-profesionali

Супер промоция!!!Циклене на паркет
Супер промоция!!!Циклене на паркет + две ръце лакиране с включен италиански лак - 4.90 лв.м2
http://obiavidnes.com/obiava/57608/super-promociyaciklene-na-parket

27" (68.58 cm) IIYAMA XB2780HSU
27" (68.58 cm) IIYAMA XB2780HSU, MVA panel, FULL HD LED, 5ms, 5 000 000:1 300cd/m2, HDMI & DVI (HDCP), 4port USB
hub, колонки, черен, TCO 6.0, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/57607/27-6858-cm-iiyama-xb2780hsu

23" (58.42 cm) EIZO FORIS FS2333
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23" (58.42 cm) EIZO FORIS FS2333, IPS Panel, FULL HD, 3.4ms, 5 000:1, 250cd/m2, 2xHDMI & DVI (HDCP), колонки, 5г
http://obiavidnes.com/obiava/57606/23-5842-cm-eizo-foris-fs2333

Детски магазин Детски свят !!!
Ако се чудите какъв точно подарък да изберете, то обърнете се към нашите консултанти. Те ще ви препоръчат
перфектната детска играчка, с която ще направите всяко дете щастливо.
http://obiavidnes.com/obiava/57605/detski-magazin-detski-svyat--

качество на ниски цени!!! 0876493899
Опитай ме!Няма да съжеляваш ще получиш едно много специално отношение към твоите потребности.Най-добрите
масажи с най-добрата еротика събрани в едно,на луксозен дискретен терен . Жени -0876493899
http://obiavidnes.com/obiava/57604/kachestvo-na-niski-ceni-0876493899

23" (58.42 cm) EIZO EV2336WFS
23" (58.42 cm) EIZO EV2336WFS, IPS Panel, FULL HD LED, 6ms, 1 000:1, 250cd/m2, DVI (HDCP) & DisplayPort, колонки,
TCO6.0, 5г
http://obiavidnes.com/obiava/57603/23-5842-cm-eizo-ev2336wfs

Цимент, бетон, вар, строителни разтвори от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Цимент, бетон, вар, строителни разтвори от
BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/57602/ciment-beton-var-stroitelni-raztvori-ot-businessbg

ЛМ-СЕРВИЗ
ЛМ-сервиз ООД е гаранционен и извън гаранционен сервиз на MAG - монитори (CRT и LCD) и Proview - монитори (CRT и
LCD).
ЛМ-сервиз ООД е технически център с широка мрежа от приемни пунктове за поддръжка на компютърна техника,
принтери, UPS, етикетни принтери и др.
http://obiavidnes.com/obiava/57601/lm-serviz

КУПУВАМЕ БИЗНЕС-ТЪРГ.ДРУЖЕСТВА 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/57600/kupuvame-biznes-tyrgdrujestva-s-zadyljeniya

ROCCAT Apuri
ROCCAT Apuri, USB hub & mouse bungee
http://obiavidnes.com/obiava/57599/roccat-apuri
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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/57598/0877696928--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:
-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/57597/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Финансово-счетоводна кантора „Kontego”
Основната мисия на „Kontego” е да направи Вашия бизнес успешен и печаливш. Фирмата ни работи в сферата на
финансово-счетоводните и юридически услуги. Разполагаме с четири офиса, намиращи се на територията на Република
България – в София, Пловдив, Хасково и Кърджали. Подробна информация за целия набор на предлаганите от нас услуги
ще откриете на: http://kontego.bg.
http://obiavidnes.com/obiava/57596/finansovo-schetovodna-kantora-kontego

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/57595/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
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>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/54959/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

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

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/57594/30-50-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/57593/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/57592/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

ROCCAT Kone XTD
ROCCAT Kone XTD, лазерна (8200dpi), светеща, макроси, тежести, USB
http://obiavidnes.com/obiava/57591/roccat-kone-xtd

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.
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-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/57590/0882551735fini-shpaklovkizapochvane-vednaga--

Безплатни очни прегледи
Безплатни очни прегледи
Председателят на Фондация Ейнджълс – клон Стара Загора – д-р Димитър Голев организира поредната
благотворителна инициатива. 300 очни прегледа ще бъдат предоставени безплатно на социално-слаби хора в град
Димитровград . Всеки, желаещ да се запише, може да го направи на тел. 03916 3202 от 10:00 до 18:00 часа. Прегледите
ще бъдат извършени в оптиките на Дойче Вижън, намиращи се на улица „Патриарх Евтимий „ 1 и на булевард
„България“ 6.
Фондация Ейнджълс – клон Стара Загора очаква Вашите записвания на посочените телефони, за да дарява все повече
усмивки.
Повече информация можете да намерите на сайта ни www.foundationangels.org
http://obiavidnes.com/obiava/57589/bezplatni--ochni--pregledi

Дари и Усмихни
Дари и Усмихни
След поредната кампания „Купи-Дари“ на Фондация Ейнджъл събраните продукти бяха дарени на Детски център
„Ронкали“ в град Бургас на 26.02.2013г.. Дарението за малчуганите беше истинско събитие, всички бяха изключително
щастливи от получените подаръци и не можеха да прикрият усмивките на лицата си.Точно тези усмивки ни
ентусиазират да продължаваме в същия дух и да раздаваме радост и положителни емоции.
Защото заедно можем повече....
Повече информация можете да намерите на сайта ни www.foundationangels.org
http://obiavidnes.com/obiava/57588/dari-i-usmihni

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.
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-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/57587/0882551735fini-shpaklovkizapochvane-vednaga--

За лечението на малкия Борислав
За лечението на малкия Борислав
Фондация Ейнджълс с председател Ивелин Кичуков организира поредната си благотворителна акция съвместно с
представители на Клуб “Търговка Гимназия- ценности и човеколюбие“ начело със Симона Кичукова , дом са стари хора
„Цвета и Анка Върбанови „ и БЧК. Представителите на трите организации организират продажба на мартенички ,
които са изработени от дом „Цвета и Анка Върбанови. С помошта на Ангелите от Търговска гимания и БЧК
мартениците ще бъдат разпространени за продаване. Събраните средства ще бъдат използвани за лечението на малкия
Борислав, който е само на 11 месеца. Всеки , който желае да се включи в благотворителната инициатива, може да
закупи ръчно изработена мартеница срещу сумата от 0.50 ст.
Фондация Ейнджълс благодари на своите Ангели за подкрепата и на всички, включили се в инициативата.
Защото заедно можем повече...
Повече информация можете да намерите на сайта ни www.foundationangels.org
http://obiavidnes.com/obiava/57586/za-lechenieto-na-malkiya-borislav

Pad ROCCAT Raivo Lightning Blue
Pad ROCCAT Raivo Lightning Blue, 35 х 27 cm
http://obiavidnes.com/obiava/57585/pad-roccat-raivo-lightning-blue

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/57584/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/57583/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

Страница 66/131

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

03.03.2013

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/57582/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/57581/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/57580/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/57579/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

Pad ROCCAT Raivo Stealth Black
Pad ROCCAT Raivo Stealth Black, 35 х 27 cm
http://obiavidnes.com/obiava/57578/pad-roccat-raivo-stealth-black

Външни и пътни настилки от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Външни и пътни настилки от BUSINESS.bg - бизнес
каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/57577/vynshni-i-pytni-nastilki-ot-businessbg

Pad ROCCAT Raivo Midnight Black
Pad ROCCAT Raivo Midnight Black, 35 х 27 cm
http://obiavidnes.com/obiava/57576/pad-roccat-raivo-midnight-black

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.
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Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 730
• 3 седмици = € 1060
• 4 седмици = € 1362
"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/57575/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/57574/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
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от10:00 до 18:30 часа.
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/57573/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/57572/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
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http://obiavidnes.com/obiava/57571/ezikovi-kursove-i-vakancii-po-nemski-ezik-v-myunhen

Езикови курсове по немски език за възрастни в Берлин
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/57570/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/57569/ezikovi-kursove-po-nemski-ezik-vyv-frankfurt

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
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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
"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/57568/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/57567/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:
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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
http://obiavidnes.com/obiava/57566/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/57565/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
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web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/57564/ezikovi-kursove-i-vakancii-po-nemski-ezik-v-myunhen

Езикови курсове по немски език за възрастни в Берлин
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/57563/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/57562/ezikovi-kursove-po-nemski-ezik-vyv-frankfurt

Pad ROCCAT Alumic
Pad ROCCAT Alumic, двустранен, 33 х 27 cm
http://obiavidnes.com/obiava/57561/pad-roccat-alumic

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
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Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57560/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/57559/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/57558/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni-i-byrzi-detektivski-uslugi

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.
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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 !!!
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация. За ЗАДЪЛЖЕНИЯТА на
дружеството , което е предмет на продажба , бившият собственик не носи финансова отговорност.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
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/57557/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 !!!
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация. За ЗАДЪЛЖЕНИЯТА на
дружеството , което е предмет на продажба , бившият собственик не носи финансова отговорност.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
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/57556/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 !!!
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ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация. За ЗАДЪЛЖЕНИЯТА на
дружеството , което е предмет на продажба , бившият собственик не носи финансова отговорност.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
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/57555/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Pad ROCCAT Hiro
Pad ROCCAT Hiro, 35 х 25 cm
http://obiavidnes.com/obiava/57554/pad-roccat-hiro

Енергопестяващо ток
Енергопестяващо 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!
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/57553/energopestyavashto--tok

30-50 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
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*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/57552/30-50-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/57551/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/57550/30-50-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/57549/za-cyalata-strana--zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota
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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/57548/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

HP SJ 200
HP SJ 200, 48bit, 2400x4800dpi, USB
http://obiavidnes.com/obiava/57547/hp-sj-200

HP SJ 300
HP SJ 300, 48bit, 4800dpi, USB
http://obiavidnes.com/obiava/57546/hp-sj-300

Canon CanoScan LiDE 110
Canon CanoScan LiDE 110, 48bit, 2400x4800dpi, USB
http://obiavidnes.com/obiava/57545/canon-canoscan-lide-110

Слушалки ROCCAT Kave 5.1
Слушалки ROCCAT Kave 5.1, сгъваеми, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/57544/slushalki-roccat-kave-51

Продавам дипломи
Продавам дипломи за средно и висше образование.
Достъпни цени. Експресна и качествена изработка.
Коректно обслужване.
100% безпроблемност при използване.
dplm22@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/57543/prodavam-diplomi

РЕМОНТ НА КОМУТАТОРИ, ЕЛЕКТРОННИ БЛОКОВЕ
Ремонт на автомобилна електроника, авто компютри, дизелови помпи, комутатори, електронни блокове, серво
управление за волан, инжекциони, управление за еърбаг, ремонт на климатроници, имобилайзери, ключове с чип,
автоматични скоростни кутии, Shifter grand cherokee и и всичко свързано с електрониката на автомобила.
facebook: http://www.facebook.com/ECUsofia
site: http://ecu-car.com/
tel: 0888 966 014
http://obiavidnes.com/obiava/57542/remont-na-komutatori-elektronni-blokove

Продавам Нарязан Тютюн - Перфектно Качество
Продавам фабрично нарязан тютюн-перфектно качество!
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Идеално почистен и фино нарязан.
Готов за пълнене на цигари,както с ръчна,така и с електрическа машинка.
Не люти и не пари!
Тютюна няма никаква неприятна миризма!
Мек, плътен вкус и приятен аромат!
Може да се ароматизира с шоколад, ванилия и други.
С КУРИЕРСКА ФИРМА ПОЛУЧАВАТЕ ДОСТАВКАТА НА АДРЕС, КОЙТО СТЕ ПОСОЧИЛИ ДО 24ч. ОТ ПОДАВАНЕТО
НА ЗАЯВКАТА
Вирджиния Голд - 40 лв/кг
Вирджиния Бленд - 35 лв/кг
Вирджиния Лайт - 35 лв/кг
Ориенталски сорт
http://obiavidnes.com/obiava/57541/prodavam-naryazan-tyutyun---perfektno-kachestvo

Улуци, скоби, водосточни тръби от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Улуци, скоби, водосточни тръби от BUSINESS.bg - бизнес
каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/57540/uluci-skobi-vodostochni-trybi-ot-businessbg

Детективска Агенция "Енджей" - Частен детектив
Детективска агенция „ЕнДжей” предлага висококачествени детективски услуги - намиране на факти,събиране на
доказателства, издирване на хора, разкриване изневери, разследване, наблюдение, скрито видео наблюдение. „Енджей” е
детективска агенция с опит, с офис в София, която работи в цяла България и страните от ЕС. Детективска агенция
„ЕнДжей” е единствената агенция,осъществяваща детективски частни разследвания, разчитайки на смесени екипи в
работата си. Разполагаме с интелигентни и с висока адаптивност екипи от мъже и жени, което ни дава голямо
предимство при всеки индивидуален случай. Комбинираните ни екипи, дават по-добри резултати както при
частните,така и при корпоративните случаи. Притежава всички технически и човешки ресурси за получаване на
информация Детективска агенция „ЕнДжей” се стреми да предлага ефективни и прецизни услуги, достъпни до широката
общественост, професионален подход, за да помогне за разкриване на истината. Може да се свържете с нас по-какъвто
и да е повод и да получите консултация без това да Ви ангажира по-някакъв начин. Вижте всички предлагани от нас
услуги в нашия сайт: http://detective-nj.com/
http://obiavidnes.com/obiava/57539/detektivska-agenciya-endjey---chasten-detektiv

Частен детектив- Детективска агенция „РЕФЛЕКС” Професионални детективски услуги
Детективска агенция”Рефлекс” са опитни частни детективи, предлагащи пълна гама детективски и полиграфски услуги,
включително разследване, наблюдение и разкриване на изневери, фирмени разследвания, издирване на изчезнали лица,
събиране на сведения, установяване на факти и обстоятелства, на Топ цени, работещи дискретно, 24 часа в
денонощието.
Детективска агенция Рефлекс
• Работи както в София и страната, така и в чужбина.
• Разполага с отлична специализирана техника,за наблюдение на хора, МПС, товари и стоки.
• Работи съвместно с известни адвокати, психолози, психиатри и с всички държавни институции и не правителствени
организации, както и със средствата за масово осведомяване.
• Извършва паралелни детективски разследвания с органите на МВР на криминални и икономически престъпления.
• Разкриване на изневяра
Гарантираме пълна дискретност от страна на нашите детективи относно споделената информация.
Вижте всички предлагани от нас услуги в нашия сайт:
http://reflex-bg.net/
http://obiavidnes.com/obiava/57538/chasten-detektiv--detektivska-agenciya-refleks-profesionalni-detektivski-uslugi

Детективски услуги „СТЕНК СЕКЮРИТИ” Частен детектив
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„Стенк Секюрити” е детективска агенция с опит, с офис в София, която работи в цяла България и страните от ЕС и
предлага висококачествени детективски услуги:
Наблюдение и разкриване на осъществени и очаквани факти, обстоятелства и деяния при изневери, възрастови кризи,
проблеми с деца или семейни конфликти
• Издирване на укриващи се, безследно изчезнали, без постоянен адрес или безвестно отсъстващи лица
• Събиране на сведения за гражданското състояние, поведението и постъпките на отделни лица
• Изясняване на биографични и други данни, характеризиращи отделни физически или юридически лица
• Събиране на данни за констатиране или доказване на факти, които са или могат да бъдат повод за конфликти между
отделни физически или юридически лица или могат да бъдат използвани за преустановяване на тези конфликти
• Събиране на информация по граждански и наказателни дела
• Установяване на лица или обстоятелства, свързани с промишлен шпионаж или с опазване на фирмената тайна
• Изучаване на пазара, събиране на информация за делови преговори, за некредитоспособни, неплатежоспособни и
ненадеждни партньори
• Установяване на факти и обстоятелства за нелоялна конкуренция, доказване на нарушения при реализацията на права
върху обекти на интелектуална собственост.
Цените са по договаряне, в зависимост от обема на конкретната експертна поръчка.
Анонимността е гарантирана !!!
За повече информация посетете нашия сайт:
http://stenk-security.com/
http://obiavidnes.com/obiava/57537/detektivski-uslugi-stenk-sekyuriti-chasten-detektiv

Полиграф БГ - Полиграфски услуги - Детектор на лъжата
„Полиграф БГ” ООД извършва полиграфски изследвания, които могат да са проведени в нашият частен офис в София.
Ние можем да пътуваме или да организираме конферентна зала близо до вашето местоположение, алтернативно място,
ако предпочитате... Когато се разберем за удобно на Вас време, услугите ни ще бъдат уредени в най-кратки срокове.
Ние сме специалисти в Полиграфските изследвания. Предлагаме услуги, както за физически, така и за юридически
клиенти на територията на Република България. Полиграфските ни услуги са професионални и гарантираме
конфиденциалността на клиента.
Ние предлагаме полиграфски изследвания, които могат да бъдат използвани, за да се потвърди дали лицето, което е
изследвано е извършило или не дадено действие или поведение. Ако ви е необходимо да докажете ефективно невинността
си или да разкриете измама, методите които предлага детектора на лъжата са най-категорични.
Както детективските агенции, така и други частни фирми и се обръщат към нашите услуги, за да се потвърди или
оневини едно лице, което е заподозряно в участие на незаконни деяния или тези, които са лъжливо обвинени. В това число
влизат: съмнения за брачни изневери, измама на партньори, непрофесионално поведение, кражба от служители, бизнес
въпроси - свързани с лоялността на служителите и др.
Ние използваме най-новите технологии в Полиграфските услуги. Полиграфският метод е уникален инструмент за
проверка на истинността, за момента няма други налични методи със същата точност и надеждност.
За повече информация посетете нашия сайт: http://poligraf.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/57536/poligraf-bg---poligrafski-uslugi---detektor-na-lyjata

ВИК и водопроводи от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност ВИК - части, Изграждане на водопроводи от BUSINESS.bg
- бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/57535/vik-i-vodoprovodi-ot-businessbg

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/57534/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-sgra

Водопроводчик Перник за ВиК услуги и В и К ремонти
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ВиК услуги, ВиК ремонти Перник.Изграждане и проектиране на ВиК инсталации.Отстраняване на аварии.Отпушване на
канал.Цялостно изграждане на бани и санитарни помещения.Водопроводчик Перник. http:// www.vodoprovodi.net 088 66 11
353
http://obiavidnes.com/obiava/57533/vodoprovodchik-pernik-za-vik-uslugi-i-v-i-k-remonti

Водопроводчик София за ВиК услуги и В и К ремонти
ВиК услуги, ВиК ремонти София.Изграждане и проектиране на ВиК инсталации.Отстраняване на аварии.Отпушване на
канал.Цялостно изграждане на бани и санитарни помещения.Водопроводчик София. http://www.vikuslugi.net 088 66 11 353
http://obiavidnes.com/obiava/57532/vodoprovodchik-sofiya-za-vik-uslugi-i-v-i-k-remonti

Светлю Шишков-C EOOД | Бойлери |от BUSINESS.bg
Фирма Светлю Шишков-C EOOД е производител на богата гама бойлери и електроуреди както и резервни части за
битовите потребители, а също така за изделия използвувани за промишлени нужди. Фирмата произвежда:Бойлери от 5
до 10000 литра, хоризонтални, вертикални и проточни
http://obiavidnes.com/obiava/57531/svetlyu-shishkov-c-eood--boyleri-ot-businessbg

Строителни Материали от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност [Строителни Материали][1] от BUSINESS.bg - бизнес
каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/57530/stroitelni-materiali-ot-businessbg

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
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http://obiavidnes.com/obiava/57529/detektivska-agenciya-inkognito-chasten-detektiv

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/57528/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

0887232146,фини шпакловки,започване веднага -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.
http://obiavidnes.com/obiava/57527/0887232146fini-shpaklovkizapochvane-vednaga--

0882551735,фини шпакловки,започване веднага ***0882551735***
-фини шпакловки.
-гипсова шпакловка.
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-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/57526/0882551735fini-shpaklovkizapochvane-vednaga--

Хамалски и транспортни услуги
Хамали Грийн ЕООД
Транспортни услуги от 1 до 8 тона
Разполагаме с бусове за центъра
Предлагаме камиони с палетна количка и борд
Курсове за цяла България
Хамалски услуги по желание на клиента
Безплатен оглед
0886916355
0897999317
http://hamaligreen.bg
http://obiavidnes.com/obiava/56138/hamalski-i-transportni-uslugi

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/57525/sigurna-rabota

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/57524/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet
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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/57523/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

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/57522/30-50-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/57521/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/
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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/57520/30-50-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/57519/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/57518/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

3-стаен апартамент, 98м2, хубав монолит, гараж, Кършияка
Хубав 3-стаен монолитен апартамент, на 7-ми етаж от общо 9 с асансьор, в 20-годишен блок, намира се на
кръстовището на бул. Васил Априлов и бул. България - до Практикер. Жилището е със следното разпределение: просторен
хол, трапезария и кухненски бокс - преходни и обединени в едно помещение, с излаз на тераса; 2 спални без преход и втора
тераса; баня; отделно WC; голям коридор с дрешник; PVC дограма, подова настилка гранитогрес. Жилището се продава
с прилежаща изба, творческа стая с тераса и гаражна клетка. Цена: 58 000 Евро. За контакти: 0878 867 009, 032 96 00
65 Ваня.
http://obiavidnes.com/obiava/57517/3-staen-apartament-98m2-hubav-monolit-garaj-kyrshiyaka

Балони с хелий. Декорация и анимация.
Ние сме от онези щастливци, които успяхме да превърнем хобитата си и желанието да бъдем заобиколени от усмихнати
хора в бизнес. С течение на годините натрупахме опит в:
•Хотелска анимация
• Фирмени партита
• Тийм билдинг
• Сватби
• Промоции
• Организиране на детски празници: детски рожден ден, кръщене, прощъпулник, завършване на детска градина, училищни
тържества, тийн партита.
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На кратко казано, ние сме до Вас за всеки празник, който искате да споделите с близки, приятели, колеги, бизнес
партньори.
На мнение сме, че всяко събитие трябва да бъде различно и запомнящото се. Чудите се как ??? Отговорът е в добрата
организация, украсата, храната, питиетата, подаръците за гостите и още много неща, но най – важното според нас е
усмивката и гостоприемството на домакина.
За да успеем да реализираме всички Ваши изисквания и потребности, работим с кетъринг фирми, фирми занимаващи се с
професионално фото и видео заснемане, Ди Джеи, професионални водещи,танцови двойки и състави и др.
Тематични украси от балони-арки,колони,фигури,цифри и др.Балони с хелий-цена за брой-1,20лв. При поръчка над 10 броя
-безплатна доставка в рамките на гр.Варна. Детска анимация с едина аниматор-55лв. на час и 20 лв. за всеки следващи 30
минути.
http://obiavidnes.com/obiava/57516/baloni-s--heliy-dekoraciya-i-animaciya

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/57515/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv-na-burzikreditibg

Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
Финансова Институция 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/57514/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv-na-burzikreditibg

Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
Финансова Институция 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.
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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/57513/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv-na-burzikreditibg

Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
Финансова Институция 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/57512/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv-na-burzikreditibg

Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
Финансова Институция 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

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
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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/56695/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

42 лв Промоционална Цена за Шперплат за кофраж - WWW.SHPERPLAT.COM
Най-големия Вносител в България на ХИДРОФОБЕН Шперплат и ОСБ-3 ПЛОСКОСТИ Планет Строй 2008 ООД предлага:
http://obiavidnes.com/obiava/57511/42-lv-promocionalna-cena-za-shperplat-za-kofraj---wwwshperplatcom

Фотоепилтор-уред за обезкосмяване
Фотоепилтор-уред за обезкосмяване
Silk'n SensEpil е ново поколение система за дълготрайно обезкосмяване
С помоща на уреда се използват HPL технология за трайно премахване на нежеланото окосмяване.
Високата ефективност и бързината нареждат уреда сред най-добрите фотоепилатори за домашни цели, макар
интересът към него да нараства и сред салоните и козметични студиа. Безболезнена процедура с възможност за
третиране на всяка част от тялото.
Първоначалният комплект съдържа - 65 000 импулса. Площта на третиране е 6 см2, което го прави единствения по
рода си фотоепилатор.
След изхабяване на първоначалните импулси, ще бъдат необходими само поддържащи процедури. Резервните лампи за
Silk'n SensEpil XL съдържат 750 импулса.
Резултатите от третирането със Silk'n SensEpil XL са различни и това зависи от човек до човек. Това зависи от цикъла
на растеж на космите. За най - добри резултати е необходимо процедурите да се извършват през интервал от 14 - 20
дни.
Времето , необходимо за завършване на пълния цикъл на растеж на косъма, зависи от човека и областта от тялото, но
обикновено е 18-24 месеца.
За уреда не са нужни батерии. Това позволява да третирате всички зони без да се притеснявате, че батерията ще се
изтощи по време на процедура. Цена 699лв
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/57510/fotoepiltor-ured-za-obezkosmyavane

Детективска Агенция Аякс e Вашият успешен избор на частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
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2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/57509/detektivska-agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

ДЕТЕКТИВСКА агенци АЯКС - изневери,издирване,проучване,справки
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/57508/detektivska-agenci-ayaks---izneveriizdirvaneprouchvanespravki

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/57507/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
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5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/57506/detektivska-agenciya-ayaks--sandanski-petrich-bansko

PC "Ivy B" +подарък игра
PC "Ivy B" +подарък игра, четириядрен Intel® Core i7 3770 3.4GHz, 8GB DDR3 RAM, AMD HD7850 2GB DDR5 (HDMI),
1000GB HDD, DVDRW, клавиатура & мишка Razer, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/57505/pc-ivy-b-podaryk-igra

Енергопестяващо ток
Енергопестяващо ток
Енергопестяващо 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!
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/57504/energopestyavashto--tok

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!
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.
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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/57503/vibrokolan-sys-sauna-masaj

Парктроник за автомобил
Парктроник за автомобил
Парктроник за автомобил – ултразвукова помощна система за паркиране с цветен LCD дисплей и звукова сигнализация.
Паркирайте безпроблемно, независимо дали е ден или нощ, дали вали дъжд или сняг или пък има гъста мъгла !
Парктроник за автомобил – ултразвукова помощна система за паркиране с цветен LCD дисплей и звукова сигнализация.
Основните параметри на продукта са: - 4 сензора за точно отчитане на разстоянието до препятствия посредством
ултразвук 3 зони на отчитане: 0.05 – 0.5 м, 0.5 – 0.9 м, 0.9 – 1.5 м Цветен LCD дисплей с показване на очертанията на автомобила и разстоянието до препятствия.
произход: Китай гаранция: 12 месеца
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 ТехноШоп.
http://obiavidnes.com/obiava/57502/parktronik-za-avtomobil

Найсер Дайсер Кухненско ренде
Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Имате желание да зарадвате съпругата си?
Ето имате шанс като закупите от нашият артикул -кухненско ренде.
Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на кухненското ренде.
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване.
Безопасен за деца
Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци с различни по големина форми.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.Цена 59лв
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
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www.bgmag.net
онлайн магазин BGmag.
www.miramarket.net
онлайн магазин MiraMarket.
www.shopbg.info
онлайн магазин SHOPBG.
www.tehno.shopbg.info
онлайн магазин ШОПБГ.
www.miramarket.eu
онлайн магазин MiraMarket.
www.market99.net
онлайн магазин Market99.
http://obiavidnes.com/obiava/57501/nayser-dayser-kuhnensko-rende

160GB Seagate
160GB Seagate, ATA/100, 7200rpm, 2MB
http://obiavidnes.com/obiava/57500/160gb-seagate

Logitech Wireless Mouse M325 Indigo Scroll
Logitech Wireless Mouse M325 Indigo Scroll, безжична, оптична, компактен USB приемник
http://obiavidnes.com/obiava/57499/logitech-wireless-mouse-m325-indigo-scroll

Microsoft Great British Wireless Mouse
Microsoft Great British Wireless Mouse, USB
http://obiavidnes.com/obiava/57498/microsoft-great-british-wireless-mouse

EL.HUMAN EOOD
Ел.Хюмън е компания,занимаваща се с подбор на персонал,лизинг на персонал и тренинги, лицензирана под №1507.
Уважаеми Работодатели ,бихте ли искали да спестите време и разходи в назначаването на нови и неподходящи кадри за
Вашата фирма?
Защо да изберете нас?
?
Консултантите от ‘’Ел.Хюмън’’ ще Ви помогнат за Вашия най-добър избор,съобразени с Вашите изисквания!
Нуждаем се единствено от профила изисквания за позицията,която желаете да запълните.След, което ние ще наберем
кандидати,отговарящи на тези изисквания,ще отсеем кандидатите и ще тестваме способностите им.
Ще ви представим кратък списък на ‘’издържалите’’,ще организираме и ще присъстваме на финалните интервюта,ще
бъдем до Вас ,за да ви помогнем да вземете обективно решение.
Ще Ви спестим ценно време,за да може Вие да се съсредоточите върху Вашия основен бизнес.
http://obiavidnes.com/obiava/57497/elhuman-eood

EL.HUMAN EOOD
Ел.Хюмън е компания,занимаваща се с подбор на персонал,лизинг на персонал и тренинги, лицензирана под №1507.
Уважаеми Работодатели ,бихте ли искали да спестите време и разходи в назначаването на нови и неподходящи кадри за
Вашата фирма?
Защо да изберете нас?
?
Консултантите от ‘’Ел.Хюмън’’ ще Ви помогнат за Вашия най-добър избор,съобразени с Вашите изисквания!
Нуждаем се единствено от профила изисквания за позицията,която желаете да запълните.След, което ние ще наберем
кандидати,отговарящи на тези изисквания,ще отсеем кандидатите и ще тестваме способностите им.
Ще ви представим кратък списък на ‘’издържалите’’,ще организираме и ще присъстваме на финалните интервюта,ще
бъдем до Вас ,за да ви помогнем да вземете обективно решение.
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Ще Ви спестим ценно време,за да може Вие да се съсредоточите върху Вашия основен бизнес.
http://obiavidnes.com/obiava/57496/elhuman-eood

Близкия Бял пудел
Киноложки кученца, които се продават с шампион гаранция TOP средата на шоуто бял пудел носилка
първи път на Балканите от шампионски родители .. Отец внесени от Русия (Airy ARABESKA най-добрия развъдник с бяла
среда, миниатюра и детски poodlama)
Майката най-доброто средство бял пудел на Балканите от хоби HOLLY отговор ..
Баща: Въздушни ARABESKA Господ на танца заглавия: Млад Шампион на Сърбия! Международен шампион! Шампион на
Serbia1 Шампион на Украйна! Шампион на Хърватска! Club победител! Най-добър в групата победител! MULT.INT.CH
(нормално ухапване със зъби плуват)
Тридесет и девет милиарда сантиметър патела Lux.Free
PRCD-пра Нормален / клин от родителите
Майка Бети Boop на хоби HOLLY Заглавие: RSRBCH
(нормално ухапване със зъби плуват)
37 cm патела Lux.Free
PRCD-пра Нормален / клин от родителите
2 жени 3 месеца кученца са готови за шоуто и нов дом (само сериозни хора, раса фенове, които ценят ... kwalitet тестове,
направени на бащата и майката .. контакт: 0118333377
00381631243274
00381641775490
00381631377569
електронна поща: gagazlaya@hotmail.com
Skype: gagas.littlemonster1991
http://obiavidnes.com/obiava/57495/blizkiya-byal-pudel

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
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E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/57494/detektivska-agenciya-inkognito-chasten-detektiv

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/57493/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

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
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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/57492/detektivska-agenciya-foks-chastni-detektivi--0888400413-0897024504

ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ-ДЕТЕКТИВСК
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/57491/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-fox

Продавам дипломи за средно и висше образование. Бързи срокове и изгодни цени, качество и
коректност. За информация - diploma2013@e-mail.ua
Продавам дипломи за средно и висше образование. Бързи срокове и изгодни цени, качество и коректност. За информация diploma2013@e-mail.ua
http://obiavidnes.com/obiava/57490/prodavam-diplomi-za-sredno-i-visshe-obrazovanie-byrzi-srokove-i-izgodni-ceni-ka

Продавам дипломи за средно и висше образование. Бързи срокове и изгодни цени, качество и
коректност. За информация - diploma2013@e-mail.ua
Продавам дипломи за средно и висше образование. Бързи срокове и изгодни цени, качество и коректност. За информация diploma2013@e-mail.ua
http://obiavidnes.com/obiava/57489/prodavam-diplomi-za-sredno-i-visshe-obrazovanie-byrzi-srokove-i-izgodni-ceni-ka

Продавам дипломи за средно и висше образование. Бързи срокове и изгодни цени, качество и
коректност. За информация - diploma2013@e-mail.ua
Продавам дипломи за средно и висше образование. Бързи срокове и изгодни цени, качество и коректност. За информация diploma2013@e-mail.ua
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http://obiavidnes.com/obiava/57488/prodavam-diplomi-za-sredno-i-visshe-obrazovanie-byrzi-srokove-i-izgodni-ceni-ka

Продавам Ши Цу
Продавам Ши Цу
Кученцата са четири трицветни,бяло-кафяво и тъмно кафяво.Още са малки,след 20 дена ще станат на 40 дена,скоро ще
имат ваксини и паспорт.Тел. 0876655272
http://obiavidnes.com/obiava/57486/prodavam-shi-cu

Intending Zone - Зоната на възнамеряване по Wishpin 22.03.2013
Заповядайте във вълшебната Зона на възнамеряването, където за 3 часа в петък вечер ще се потопим в омаята на
невъзможните възможности, които изцеляват душата ни, преобразяват живота ни и ни карат да бъдем истински и
автентични каквито са мечтите, които ще започнем заедно да сбъдваме.

22 МАРТ - 19 ЧАСА

Какво е Intending?

Intending e методът за възнамеряване, описан в “Wishpin” от Джеймс Соул
Intending e поредицата от стъпки, съставляващи “Алгоритъмът на успеха”, които променят посоката на съдбата ни
Intending е процеса, който материализира мечти и желания (и най-вече тези, които считаме за “невъзможни”)
Intending променя вътрешният ни свят и като огледално отражение преобразува външната ни реалност
Intending замества дефицитната ни мотивация (решения, които несъзнателно сме взимали, водени от недостига и
страховете, спотаени в нас) с мотивацията на развитието (избори, предопределени от автентичните мечти, втъкани в
душата ни)
Intending прокарва новия път на ефективно живеене без борба, конкуренция, свръхамбиция или усилие
Intending e душата на InSighting, защото от него започна всичко, което днес познаваме като InSighting
Intending събира и сплотява хората с Различен мироглед, които днес наричаме инсайтъри
ПРОЧЕТИ ОЩЕ ПО ТЕМАТА:
http://www.insighting.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57485/intending-zone---zonata-na-vyznameryavane-po-wishpin--22032013

Семинар по Инсайтинг интензивно дишане (IBI)
ДИШАЙ И ПРОМЕНИ ЖИВОТА СИ!
СЕМИНАРИ ПО ИНСАЙТИНГ ИНТЕНЗИВНО ДИШАНЕ (IBI)
ТРАДИЦИЯ И ОРИГИНАЛНОСТ
НЕОБИКНОВЕНИТЕ МОМЕНТИ ПРОДЪЛЖАВАТ...
16 - 17 МАРТ - СОФИЯ
ЦИКЪЛ ОТ ЛЕКЦИИ: МАТРИЦАТА VS. СВОБОДАТА
ТЕМА: КРИЗАТА В ЖИВОТА КАТО ПОРТАЛ КЪМ СВОБОДАТА
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МОЩНА ДИХАТЕЛНА ТЕХНИКА ЗА
ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ТЯЛОТО И ПСИХИКАТА И
РАЗКРИВАНЕ НА ПЪЛНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА
ЛИЧНОСТТА
Програмата на семинара включва:
ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ
• Общо въведение в Инсайтинг интензивното дишане (IBI) – крайъгълният камък на InSighting практиките.
• Основни принципи за провеждане на успешна сесия чрез Инсайтинг интензивно дишане (сеанс чрез пневмокатарзис).
• Ролята на ситъра (провеждащия сеанса) и инструкторите при интензивното дишане.
• Седемте основни принципи за провеждане на оптималната сесия по IBI - липса на очакване; правилно дишане;
наблюдателно осъзнаване; тотално приемане; цялостна интеграция; състояние на безметежност; свободата да бъдеш.
• Основни психични феномени и психосоматични явления, съпътстващи интензивното дишане.
• Същност на Инсайтинг интензивното дишане (начин на изпълнение, продължителност, подпомагане и интеграция).
• Практикуване на дихателната техника в групи (по 1 сеанс всеки от дните на семинара за всеки участник).
• Обсъждане на личния опит от проведените сеанси, въпроси, общи дискусии.

Къде: гр.София, ж.к. "Борово", ул. "Родопски извор" 45, офис Е2, "Инсайтинг център за развитие потенциала на
личността"
При кого: Дългогодишни и утвърдени инструктори по пневмокатарзис, основоположници на семинарите по Инсайтинг
интензивно дишане (IBI) и основатели на метода за развитие на потенциала на личността InSighting.
За кого: За тези, които са здрави и щастливи IBI ще задълбочи тяхната осъзнатост и вътрешен духовен опит; за хората
с емоционални и физически проблеми може да помогне да ги разрешат; за интересуващите се е необходимото начало за
изучаването и прилагането на терапията чрез дишане; а за всички ще бъде първата или поредна стъпка в приключението
на себеоткриването, ефективната промяна и позволяване на невъзможното да се случи в живота им.
Какво е необходимо: Свободни дрехи, позволяващи продължително пълно дишане, постелка за под и лека завивка.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ ПО ТЕМАТА:
http://www.insighting.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57484/seminar-po-insayting-intenzivno-dishane-ibi

Семинар по Инсайтинг интензивно дишане (IBI)
ДИШАЙ И ПРОМЕНИ ЖИВОТА СИ!
СЕМИНАРИ ПО ИНСАЙТИНГ ИНТЕНЗИВНО ДИШАНЕ (IBI)
ТРАДИЦИЯ И ОРИГИНАЛНОСТ
НЕОБИКНОВЕНИТЕ МОМЕНТИ ПРОДЪЛЖАВАТ...
16 - 17 МАРТ - СОФИЯ
ЦИКЪЛ ОТ ЛЕКЦИИ: МАТРИЦАТА VS. СВОБОДАТА
ТЕМА: КРИЗАТА В ЖИВОТА КАТО ПОРТАЛ КЪМ СВОБОДАТА
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МОЩНА ДИХАТЕЛНА ТЕХНИКА ЗА
ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ТЯЛОТО И ПСИХИКАТА И
РАЗКРИВАНЕ НА ПЪЛНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА
ЛИЧНОСТТА
Програмата на семинара включва:
ПРАКТИЧЕСКИ МОДУЛ
• Общо въведение в Инсайтинг интензивното дишане (IBI) – крайъгълният камък на InSighting практиките.
• Основни принципи за провеждане на успешна сесия чрез Инсайтинг интензивно дишане (сеанс чрез пневмокатарзис).
• Ролята на ситъра (провеждащия сеанса) и инструкторите при интензивното дишане.
• Седемте основни принципи за провеждане на оптималната сесия по IBI - липса на очакване; правилно дишане;
наблюдателно осъзнаване; тотално приемане; цялостна интеграция; състояние на безметежност; свободата да бъдеш.
• Основни психични феномени и психосоматични явления, съпътстващи интензивното дишане.
• Същност на Инсайтинг интензивното дишане (начин на изпълнение, продължителност, подпомагане и интеграция).
• Практикуване на дихателната техника в групи (по 1 сеанс всеки от дните на семинара за всеки участник).
• Обсъждане на личния опит от проведените сеанси, въпроси, общи дискусии.

Къде: гр.София, ж.к. "Борово", ул. "Родопски извор" 45, офис Е2, "Инсайтинг център за развитие потенциала на
личността"
При кого: Дългогодишни и утвърдени инструктори по пневмокатарзис, основоположници на семинарите по Инсайтинг
интензивно дишане (IBI) и основатели на метода за развитие на потенциала на личността InSighting.
За кого: За тези, които са здрави и щастливи IBI ще задълбочи тяхната осъзнатост и вътрешен духовен опит; за хората
с емоционални и физически проблеми може да помогне да ги разрешат; за интересуващите се е необходимото начало за
изучаването и прилагането на терапията чрез дишане; а за всички ще бъде първата или поредна стъпка в приключението
на себеоткриването, ефективната промяна и позволяване на невъзможното да се случи в живота им.
Какво е необходимо: Свободни дрехи, позволяващи продължително пълно дишане, постелка за под и лека завивка.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ ПО ТЕМАТА:
http://www.insighting.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57483/seminar-po-insayting-intenzivno-dishane-ibi

Богата гама от екскурзии, круизи - НИМЕКС
Богата гама от екскурзии, круизи, самолетни и автобусни програми до близки и далечни дестинации ще откриете при
нас. Нимекс турс организира почивки на планина, море, СПА – центрове, семейни и индивидуални пътувания, както и
Бизнес туризъм. Ние осигуряваме най-високо качество на услугите по настаняването, благодарение на директните ни
контакти с колегите в областта. Предлагаме ви незабравими ваканции в най-предпочитаните от туристи курорти на
Българската ривиера или в някое от кътчетата на света.
http://obiavidnes.com/obiava/57482/bogata-gama-ot-ekskurzii-kruizi---nimeks

Canyon CNR-MSO01NG
Canyon CNR-MSO01NG, оптична (800dpi), черна/оранжева, USB
http://obiavidnes.com/obiava/57481/canyon-cnr-mso01ng

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 ,
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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/57480/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

СЪЗДАЙТЕ СИ НОВА ПЕЧЕЛИВША РАБОТНА СРЕДА В ИНТЕРНЕТ
Всеки може да си създаде печеливша работна среда в интернет и да печели от него приходи използвайки само
безплатните възможности на интернета.Без да влага лични средства използвайки само безплатните
приложения.Посетете нашия сайт и ще получите подробна информация с илиюстрации на Български език
http://startbux.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/57479/syzdayte-si-nova-pechelivsha-rabotna-sreda-v-internet

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/57478/detektivska-agenciya-anagrama---detektivski-uslugi

НАУЧЕТЕ КАКВИ СА НАЧИНИТЕ ЗА ПЕЧЕЛЕНЕ ОТ ИНТЕРНЕТ.
Много хора искат да печелят от интернет,но незнаят как да го направят.Посетете нашия сайт и ще научите кои са
най-ефективните начини за печеляне от интернет.Без лични инвестиции използвйки само безплатните ресурси прдлагащи
се в интернет.Подробно описание на достъпен разбираем език само в сайта ни http://startbux.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/57477/nauchete-kakvi-sa-nachinite-za-pechelene-ot-internet

5-ТЕ НАЙ-СИГУРНИ НАЧИНА ЗА ПЕЧАЛБА ОТ ИНТЕРНЕТ
Всеки може да си създаде печеливша работна среда в интернет и да печели от него приходи използвайки само
безплатните възможности на интернета.Без да влага лични срества използвайки само безплатните
приложения.Предлагаме ви 5-те Най-сигорни печеливши възможности за печелене от интернет.Посетете нашия сайт и
ще получите подробна информация с илюстрации на Български език http://startbux.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/57476/5-te-nay-sigurni-nachina-za-pechalba-ot-internet

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 .

Страница 99/131

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

03.03.2013

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/57475/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni-i-byrzi-detektivski-uslugi

Слушалки Razer Kraken
Слушалки Razer Kraken
http://obiavidnes.com/obiava/57474/slushalki-razer-kraken

Слушалки Razer Carcharias
Слушалки Razer Carcharias, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/57473/slushalki-razer-carcharias

Лечебният ефект от масажите
През есенния и зимния сезон често хората страдат от депресия и преумора. Масажът като лечебно средство може да
предотврати или излекува причините за появата и признаците на депресия. Освен това той лекува простудни
заболявания и възпаления. Класическият масаж като цяло спомага за укрепването на целия организъм и за оздравяването
на всички системи в него. За хора, които имат постоянни здравословни проблеми, се препоръчва лимфодренажния масаж.
Чрез този вид масаж се нормализират лимфите и кръвоотока в болния орган. Според някои специалисти в тази област
този масаж спомага и за премахването на целулита. Благодарение на по-леките движения(заглаждания) при класическия
масаж на гърба мускулите се зареждат с повече кислород. Точковият масаж представлява масажиране върху определени
точки от тялото, при което клетките започват да регенирират след него. Според Американски учени – какъвто и масаж
да се избере той ще окаже изключително благоприятно въздействие върху болките в гърба, както и върху лошото
настроение и депресията. За повече информация за масажите, които предлагаме, вижте на:
http://masaji-sofia.com/vidove-masaji/
http://obiavidnes.com/obiava/57472/lechebniyat-efekt-ot-masajite

Курс по немски език за начинаещи – 150 левa
Езиков център „Юнити” организира вечерен курс по немски език за начинаещи. Начало на курса: 11 март 2013г. Цена: 150
лева. За повече информация, можете да посетите страницата ни в интернет: www.unity-centre.org или да се свържете с
нас по електронната поща: office@unity-centre.org или на тел. 0885435908. Записване за курс: ул. „Г.С. Раковски” 188,
ап.2.
http://obiavidnes.com/obiava/57471/kurs-po-nemski-ezik-za-nachinaeshti--150-leva

Gamepad HAMA Double Action AirGrip
Gamepad HAMA Double Action AirGrip, вибрация, USB
http://obiavidnes.com/obiava/57470/gamepad-hama-double-action-airgrip

Биси – ателие за перуки
"Милена Нинова повече от 20 г. е перукер, майстор. В нейното специализирано ателие БИССИ се правят аксесоари от
естествен косъм като тупета, опашки, перуки, редове за удължаване, бради, мустаци и много други. Ползват се за
ежедневието или за театрални и кино проекти. Поръчвайте само оригинални перуки и перукерски материали, тъй като
те са със сертификати за качество и безопасност. Налични са перуки по технология monofilament, наподобяваща
естествения растеж на косъма, както и модели със силиконова лента. Поръчки по каталог на мъжки, дамски, детски
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перуки и перукерски материали. Потърсете ни на следните координати: София 1606, ул. Владайска 31, ет. 1, ап. 2, тел.:
0888 61 97 31, 02/ 954 33 29, http://www.bissiwig.com.
"
http://obiavidnes.com/obiava/57469/bisi--atelie-za-peruki

Gamepad Trust GTX 24
Gamepad Trust GTX 24, USB
http://obiavidnes.com/obiava/57468/gamepad-trust-gtx-24

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/57467/0882551735fini-shpaklovkizapochvane-vednaga--

0887232146,фини шпакловки,започване веднага 0887232146
- 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.
http://obiavidnes.com/obiava/57466/0887232146fini-shpaklovkizapochvane-vednaga--

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

Страница 101/131

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

03.03.2013

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/57465/detektivska-agenciya-ayaks--plovdiv-stara-zagora-yambol

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/57464/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/57463/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Стойка за стена
Стойка за стена, HAMA FULLMOTION (49505), VESA до 100 x 100 mm, до 15kg
http://obiavidnes.com/obiava/57462/stoyka-za-stena

Стойка за стена
Стойка за стена, HAMA FIX (12026), VESA до 400 x 400 mm, до 60kg
http://obiavidnes.com/obiava/57461/stoyka-za-stena

ФИТОНОЛ
ФИТОНОЛ
100 капсули - 69 лв.
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Абсолютно нов и безвреден стероид от групата на брасиностероидите. Ефективно допълнение към курса на прием на
Екдистерон Атлетик. Активната субстанция на Фитонола е епибрасинолид, който е един от естествените растителни
(фито) хормони от групата на брасиностероидите. Това е едно от немногото стероидни съединения (заедно с
екдистерона - активната субстанция на Екдистерон Атлетик) , които са легален допинг и са официално разрешени за
приемане от спортната медицина!
Фитонол е разработен с усилията на биохимици, лекари и специалисти в областа на спортната медицина, като мощен
въстановителен препарат и адаптоген. В последните години са проведени многочислени изпитания по отношение на
безопастността и ефективността на Фитонола. След приема на Фитонол, организмът се справя лесно с големите
физически натоварвания, като се увеличава значително работоспособността му. Резултатите от използването на
Фитонол в тренировъчния процес при разни видове спортове позволяват да се направят следните изводи :
1. Биологически активната добавка ФИТОНОЛ оказва положително действие на състоянието на адаптация, което се
изразява в стабилизация на морфологическите и биохимическите показатели.
2. Приема на Фитонол способства за достоверното увеличаване на скоростно-силовите показатели и работоспособност
на организма.
3. Приема на Фитонол нормализира показателите на кръвта (увеличение на хемоглобина и хематокрита до пределни
величини, допустими по критериите на допинг контрола). Влияе на липидния обмен, намалявайки нивото на холестерина и
триглицеридите.
Дозировка : до 3 капсули (75 мг) в ден заедно с витамин А и Е, в условията на интензивни тренировъчни и състезателни
натоварвания, курс на прием максимум 30 дена, което се редува с Екдистерон Атлетик (20-25 дена Екдистерон Атлетик,
след което един курс Фитонол)
1 капсула съдържа 25 мг чист епибрасинолид . В една опаковка има 100 капсули по 400 мг (помощни вещества декстроза,
желатин).
Най целесъобразно е редуването на Екдистерон Атлетик (първоначален курс) с Фитонол (следващ курс) за запазване и
стабилизиране на резултатите !
Противопоказания и странични ефекти : Фитонол е природен (натурален) нехормонален продукт, който не влияе на
обмена (метаболизма) на човешките полови хормони! Не предизвиква странични стероидни ефекти, тъй като механизма
на действие е друг. Не е вреден за организма !
Сертифициран продукт от Антидопинговия Център на Русия в Москва, в употреба от всички национални отбори на
Русия, Белорусия, Украйна, както и от активно занимаващи се с културизъм спортисти в тези страни.
ЛЕГАЛЕН ДОПИНГ !
http://obiavidnes.com/obiava/57460/fitonol

ЕКДИСТЕРОН АТЛЕТИК - Легалният Допинг
Екдистерон Атлетик - Легалният Допинг
100 капсули - 65 лв.
1) Увеличава се синтеза на протеините и натрупването на
мускулната масса !

протеини и глюкоген в мускулите, съответно расте

2) Реално се увеличава физическата сила и издържливостта
3) Бързо въстановяване след тежки и интензивни натоварвания и тренировки
4) Корекция на телесната маса чрез изгарянае на излишните мазнини
5) Повишаване на половата активност и сексуалното желание (либидо)
6) Стимулира се синтеза на протеини в нервните тъкани и се подобряват нервните функции(намаляване на стресса,
депресивните състояния, фобиите и състоянието на страх)
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7) Увеличава се сухата мускулна масса
8) Намалява се междинния слой мазнини
9) Намалява се нивото на кортизола
10) Предотвратява (няма) «ароматизацията»
11) Стабилизира се нивото на захар в кръвта и помага на глюкогена да се транспортира не само до мускулите, но и към
други вътрешни органи.
12) Предотвратява процесса на отлагане на мазнините посредством стабилизацията на нивото на захар и инсулин в
кръвта
13) Намалява нивото на холестерина в кръвта
14) Подобрява клетъчните мембрани.
15) Има антиоксидантен ефект
16) Благоприятно влияе на сърдечния ритъм , стабилизира аритмията на сърцето, подобрява се общото кръвообращение
и се намалява честотата на сърдечните съкращения .
Няма странични ефекти както при забранените анаболии , а именно : не се наблюдава повишено кръвно налягане и
главоболие, няма ароматизация, не се подтиска половата система и либидото.
http://massformula.alle.bg/
За поръчки: e-mail: jordan_dobavki@abv.bg
0883327278 , 0878978434
http://obiavidnes.com/obiava/57459/ekdisteron-atletik---legalniyat-doping

Целутрон
Целутрон
ЦЕЛУТРОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ, , Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста, Физиотерапия и Лифтинг
ЦЕЛУТРОН ЗА УСКОРЯВАНЕ НА МЕТАБОЛИЗМА И РЕДУЦИРАНЕ НА ТЕЛЕСНИТЕ МАЗНИНИ !
Основни функции и режими на работа :
F1 Мускулен масаж, релакс и Физиотерапия:
F2 Тонизиране
F3 Стимулация на кръвната и лимфната циркулация – при уморени крака, варикозни вени, целулит и след липосукция
F4 Редуциране на теглото и стягане на тъканите
Изборът на времетраене на процедурата може да бъде направен ръчно – 20 до 30 минути за максимална ефективност.
Апаратът за ускоряване на метаболизма и редукция на телесните мазнини е устройство създадено с методите на
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
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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/57458/celutron

Стойка за стена
Стойка за стена, HAMA FULLMOTION (49528), VESA до 200 x 100 mm, до 25kg
http://obiavidnes.com/obiava/57457/stoyka-za-stena

Стойка за стена
Стойка за стена, HAMA FULLMOTION (84010), VESA до 400 x 400 mm, до 35kg
http://obiavidnes.com/obiava/57456/stoyka-za-stena

Стойка за стена
Стойка за стена, HAMA MOTION (84453), VESA до 200 x 100 mm, до 20kg
http://obiavidnes.com/obiava/57455/stoyka-za-stena

8 – МИ МАРТ в Старата столица - х. Аквая***
Цена на човек за една нощувка :
- Двойна стая - 29.90 лв.
- Студио или малък апартамент - 35.00 лв.
- Голям апартамент - 40.00 лв.
- ВИП апартамент - 70.00 лв.
Цена на човек за две нощувки :
- Двойна стая - 55.00 лв.
- Студио или малък апартамент - 65.00 лв.
- Голям апартамент - 75.00 лв.
- ВИП апартамент - 110.00 лв.
Цената включва закуска: безплатен WI-FI Интернет, фитнес, ползване на подземен паркинг (нужна е резервация на
паркинг място) , туристическа такса, ДДС.
Доплащане (по желание) за:
- Празнична вечеря по четиристепенно меню – 15 лв/човек.
- Галавечеря - 25 лв. /Вариантите можете да получите на имейл./
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- Доплащане за допълнителна нощувка със закуска – 25 лв/човек
Хотелът разполага с традиционен ресторант с тиха романтична музика и механа с жива музика.
Без оскъпяване вечерята може да бъде сервирана във Вашата стая на запалени свещи.
Направете Вашият избор за приятно изкарване на вечерта !
http://obiavidnes.com/obiava/57454/8--mi-mart-v-starata-stolica---h-akvaya

Игри с коли за малки и големи
Търсиш ли интересни игри с коли? Ако харесвате флаш игри коли, igri s koli състезания, препятствия и паркиране,
посетете уеб сайта igrikoli.eu.
http://obiavidnes.com/obiava/57453/igri-s-koli-za-malki-i-golemi

Детективска Агенция Фокс-Детективски услуги-Бургас
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/57452/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-burgas

Психологически консултации
Психологични консултации на деца и юноши. Работа с деца от аутистичния спектър, деца с проблеми в развитието или
адаптацията. Консултации на възрастни.
Предварително записване на GSM:0876609420
http://obiavidnes.com/obiava/57451/psihologicheski-konsultacii

Психологически консултации
Психологични консултации на деца и юноши. Работа с деца от аутистичния спектър, деца с проблеми в развитието или
адаптацията. Консултации на възрастни.
http://obiavidnes.com/obiava/57450/psihologicheski-konsultacii
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Ipod touch 4g 32gb
haknat s nai-novata versiq (moje i bez hak po jelanie)
originalno zarqdno s kabel
normalni sledi ot upotreba ne e izpuskan i nqma draskotini po displeq
nqma defekti
s originalnite uptvaniq i kutiq
v komplekta se vkluchva i kojen kalyf kakto i gumen case
http://obiavidnes.com/obiava/57449/ipod-touch-4g-32gb

Реалистичен вибратор
Реалистичен силиконов вибратор. СУПЕР ЦЕНА
http://obiavidnes.com/obiava/57448/realistichen-vibrator

Пенис удебелители
Силиконови пенис удебелители. С неповторим релеф и перлени топчета. За супер удоволствие. СУПЕР ЦЕНА
http://obiavidnes.com/obiava/57447/penis-udebeliteli

Вибриращ секс пръстен
Вибриращ секс пръстен. За по-голямо удоволствие.
http://obiavidnes.com/obiava/57446/vibrirasht-seks-prysten

ЧЕРВЕНО ТЕНГА ЯЙЦЕ ЗА МАСТУРБИРАНЕ
Насладете се на феноменалното усещане от мастурбацията с дискретните Tenga Eggs! Мастурбаторите са изработени
от изключително разтеглив силикон и поемат пениса, независимо от размера му. Всичко, което трябва да направите е да
разопаковате яйцето, да добавите малко лубрикант и да се насладите на разтапящото удоволствие от стимулацията,
която предоставят разнообразните релефи на Tenga Eggs!
Tenga Eggs са максимално дискретни и с джобен размер - идеалният мастурбатор за всеки модерен мъж!
Дискретно опаковано!
http://obiavidnes.com/obiava/57445/cherveno-tenga-yayce-za-masturbirane

Мебели ТОПАЛ - Интериорен дизайн и производство на мебели
Щом сте на лов за мебели по поръчка,то ние можем да ви бъдем от полза! Най-качественото производство на мебели за
последните 20 години е при нас в ТОПАЛ! Обзавеждане от най-висока степен!
http://obiavidnes.com/obiava/57444/mebeli-topal---interioren-dizayn-i-proizvodstvo-na-mebeli

Търсите си хамак или висящо кресло?
www.borelax.com е специализиран магазин за хамаци и висящи столове.
Предлагаме уникални, първокласни продукти - огромен фамилен хамак, висящо кресло с кралски размери, детско "висящо
гнездо", бебешки хамак - люлка и уникално лек и компактен хамак за пътешественици.
Безплатна и експресна доставка за територията на България за всички хамаци и висящи столове. Доставката на
аксесоари и други артикули на обща стойност под 50 лв. е на цена от 6,00 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/57443/tyrsite-si-hamak-ili-visyashto-kreslo

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
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http://obiavidnes.com/obiava/57442/sigurna-rabota

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/57441/zakonna-i-sigurna-pechalba-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/57440/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/57439/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/57438/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/57437/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

слаботокови инсталации
Фирма "АНДИ" е създадена през 1993 г. в град Пловдив и вече 19 години концентрира усилията си в проектиране,
доставка на оборудване и изграждане на системи за сигурност и видеонаблюдение.
Фирма «АНДИ» предлага пълната гама от системи за сигурност, съчетани в оптимални решения, проектирани съобразно
специфичните потребности, изискванията и финансовите възможности на всеки един клиент.
Екипът на «АНДИ» извършва не само комплексно обслужване, но също така дава възможност на клиента да закупи
желаната от него техника и сам да извърши монтажа, като за тази цел го консултира специализиран екип.
Основни дейности на фирма „АНДИ”:
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Пожароизвестяване и Пожарогасене
Сигнално-охранителни системи SATEL
Видеонаблюдение
Контрол на достъп и Видеодомофони
Автомобилни системи
Електроинсталации
Хотелски интегрирани системи
Озвучаване и оповестяване
Домофонни системи
Структурни кабелни системи
http://www.andy.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57436/slabotokovi-instalacii

Бойлери от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Бойлери от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/57435/boyleri-ot-businessbg

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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/57434/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

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/57433/za-cyalata-strana--zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
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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/57432/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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/57431/detektivska-agenciya-inkognito-chasten-detektiv

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
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-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/57430/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Матраци с 50% намаление
Възползвайте се от уникалното ни предложение. Всяка седмица ще ви предлагаме 50 % намаление от цената на
произволен размер и модел матрак. В сайта ни ще откриете богата гама от еднолицеви, двулицеви, пружинни,
непружинни, дунапренени, пенополиуретанови, латексови и мемори, ортопедични и анатомични матраци на реномирани
производители и вносители на Българския пазар като Тед, Блян, Латекс Екон, Нани, Magniflex, Латекс Еко, Дон
Алмохадон, Рос Мари, Дормео, Магия, Вики, Tempur, Relax, Happy Dreams и много други. Всички въпроси, които Ви
вълнуват и интересуват, може да отправите към нас!
http://obiavidnes.com/obiava/57429/matraci-s-50-namalenie

Продавам нарязан тютюн
Продавам нарязан на лентички тютюн-сорт вирджиния.Tютюнът, който продавам се отличава от този на другите с
това, че е обработен с машини последна технология, с които постигам перфектен резултат и качество!!Тютюнът е
почистен безупречно и е с изключително приятна миризма.Тютюнът е без всякакви забележки!!!
Цена за 1 кг.-35 лв., а при поръчка над 5 кг- 30 лв за килограм.
Доставям в цялата страна с куриер.Подробна информация на посочения телефон.
http://obiavidnes.com/obiava/57428/prodavam-naryazan-tyutyun

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/57427/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-sgra

Автоинтериорни и авторемонтни услуги
Автоинтериорни и авторемонтни услуги от всякакъв вид, безупречен ремонт и боядисване на: автоинтериор и авто
интериорни пространства, авто кокпит, салон, купе на автомобили, детайли от пластмаса и кожа, волани и седалки
изработени от пластмаса или кожа.
Гарантираме, че всички обработени и ремонтирани от нас детайли и сглобки стават като нови без ненужно
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претапициране както биха направили много автотапицери.
-Повече за нас на адрес WWW.AVTOINTERIOR.COM
АВТОИНТЕРИОР 2000 Тел. 0878 254 354
http://obiavidnes.com/obiava/57426/avtointeriorni-i-avtoremontni-uslugi

Професионално боядисване на износени кожени салони, волани, топки на скоростен лост
-Професионално боядисване на кожени волани, автомобилни седалки, холни гарнитури, луксозни телефони и всякакви
изделия от естествена кожа.
-Ремонт на пластмасови елементи от интериора на
автомобила, счупени или одраскани дръжки, кори на врати, арматурни табла, еърбеци.
-Ремонт на пластмасови волани (без претапициране).
-Повече за нас на адрес WWW.AVTOINTERIOR.COM
АВТОИНТЕРИОР 2000

Тел. 0878 254 354

-Работим с куриери за цялата страна
http://obiavidnes.com/obiava/57425/profesionalno-boyadisvane-na-iznoseni-kojeni-saloni-volani-topki-na-skorosten-l

Автоинтериорни услуги
Автоинтериорни и авторемонтни услуги от всякакъв вид, безупречен ремонт и боядисване на: автоинтериор и авто
интериорни пространства, авто кокпит, салон, купе на автомобили, детайли от пластмаса и кожа, волани и седалки
изработени от пластмаса или кожа.
Гарантираме, че всички обработени и ремонтирани от нас детайли и сглобки стават като нови без ненужно
претапициране както биха направили много автотапицери.
-Повече за нас на адрес WWW.AVTOINTERIOR.COM
АВТОИНТЕРИОР 2000 Тел. 0878 254 354
http://obiavidnes.com/obiava/57424/avtointeriorni-uslugi

Ремонт и възстановяване на интериори
-Професионално боядисване на износени кожени салони, волани, топки на скоростен лост
- Ремонт и възстановяване на повредени пластмаси, дръжки, кори на врати, еърбеци, арматурни табла
-Регенерат на гумени волани
-Повече за нас на адрес WWW.AVTOINTERIOR.COM
АВТОИНТЕРИОР 2000

Тел. 0878 254 354

-Работим с куриери за цялата страна
http://obiavidnes.com/obiava/57423/remont-i-vyzstanovyavane-na-interiori

Боядисване на кожени салони
-Професионално боядисване на износени кожени салони, волани, топки на скоростен лост
- Ремонт и възстановяване на повредени пластмаси, дръжки, кори на врати, еърбеци, арматурни табла
-Регенерат на гумени волани
-Повече за нас на адрес WWW.AVTOINTERIOR.COM
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Тел. 0878 254 354

-Работим с куриери за цялата страна
http://obiavidnes.com/obiava/57422/boyadisvane-na-kojeni-saloni

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/57421/detektivska-agenci-ayaks---izneveriizdirvaneprouchvanespravki

Ковано желязо от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Ковано желязо от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в
България
http://obiavidnes.com/obiava/57420/kovano-jelyazo-ot-businessbg

Под наем едностаен в София, Гео Милев
От собственик без комисионна, под наем в Гео Милев, София таванска гарсониера, 35 кв.м., ул. Манастирска, до парка
Гео Милев, ет.3, напълно обзаведена с всичко необходимо, безплатно ползване на цифрова TV и INTERNET, самостоятелни
стая и кухня, дългосрочно, наем 148 евро или 290 лв., duduff353@hotmail.com, 0890309757 Славов
http://obiavidnes.com/obiava/57419/pod-naem-ednostaen-v-sofiya-geo-milev

Под наем двустаен в София, Гео Милев
От собственик без комисионна, под наем в Гео Милев, София непреходен напълно обзаведен с всичко необходимо двустаен
апартамент. 67 кв.м., ет. 2/3, ул. Манастирска, до парка Гео Милев, блиндирана метална врата, PVC дограма, 2
климатика, камина,остъклена с алуминиева дограма тераса, безплатно ползване на цифрова TV и INTERNET, дългосрочно,
наем 250 евро или 490 лв., duduff353@hotmail.com, 0890309757 Славов
http://obiavidnes.com/obiava/57418/pod-naem-dvustaen-v-sofiya-geo-milev

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/57417/sigurna-rabota

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%.
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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/57416/zakonna-i-sigurna-pechalba-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/57415/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/57414/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/57413/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/57412/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

ИНВЕРТОРНИ 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.
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
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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.Разгледайте и други наши артикули на адрес: htt:mashiniinstrumenti.alle.bg .
http://obiavidnes.com/obiava/57411/invertorni-elektrojeni--argon

Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
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/57410/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv-na-burzikreditibg

Хидрофобен ШПЕРПЛАТ ДИРЕКТЕН ВНОСИТЕЛ - 42лв
Най-големия Вносител в България на ХИДРОФОБЕН Шперплат и ОСБ-3 ПЛОСКОСТИ Планет Строй 2008 ООД предлага:
http://obiavidnes.com/obiava/57409/hidrofoben-shperplat-direkten-vnositel---42lv

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ.
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
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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/57408/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ.
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/57407/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ.
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
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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/57406/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost

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/57405/30-50-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/57404/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 !
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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/57403/30-50-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/57402/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/57401/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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
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За контакт:
МАЙСТОР - ЧАСНО ЛИЦЕ
Тел: 0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/57400/0882551735fini-shpaklovkizapochvane-vednaga--

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
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)
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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
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
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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/
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
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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
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
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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
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
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-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/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!
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.
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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
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
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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
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
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( 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.
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.
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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

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