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Електровъдица за работа в частни водоеми
Продавам електрическa въдицa 0882081495 Skype - elektronvt doxy100@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/64460/elektrovydica-za-rabota-v-chastni-vodoemi

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/64439/prodavam-diplomi-za-sredno-i-visshe-obrazovanie-byrzi-srokove-i-izgodni-ceni-ka

Инкубатори - от японски пъдпъдъци до щрауси
Инкубатори - от японски пъдпъдъци до щрауси.Цени, снимки , както и друга полезна информация
ще намерите в обновения ни сайт. GSM:0892 374 714, 0887 765 216, 0876 925 025 inkubatori@abv.bg
Skype - tangrabg www.borisof.tk
http://obiavidnes.com/obiava/64343/inkubatori---ot-yaponski-pydpydyci-do-shtrausi

Инкубатори за люпене на яйца !!!
Предлагаме инкубатори за люпене на яйца за цялата страна,
полуавтоматични тип люлка, за 35 яйца,за 55 яйца, за 100 яйца,
и най-големите който предлагаме за 150 яйца по желание на клиента
на изгодни цени.На люлката няма гнезда и поради това в инкубатора
могат да се слагат яйца независимо от тяхната големина.
inkubatorbg@abv.bg
0888291498
Skype - krasi0012
http://obiavidnes.com/obiava/64191/inkubatori-za-lyupene-na-yayca-

Пиано,роял,китара,тромпет,саксофон,флейта,кларинет,цигулка,акордеон,китарара
мбука,метроном идр. Посетете музикален магазин Акустико днес, за да не пропуснете
предложенията ни!
Посетете музикален магазин Акустико днес, за да не пропуснете предложенията ни!
ПИАНО магазин АКУСТИКО – Създаден за ВАС! Вносител!!!
гр.София
ул."Одрин " № 160 /до бул.”Сливница” /
e-mail: acustico@abv.bg ,
www.acusticobg.com
www.digitalpianobg.com ,
Skype: acustico.bg
тел: 02/8914053 ,
моб.тел. 0887514046
ТОЧЕН ИЗБОР, за хора, които желаят да получат изключително обслужване и качествени пиана и рояли произведени в
най- добрите заводи за музикални инструменти със специално подбрани висококачествени материали. Предлагаме и
ИЗОБИЛИЕ от акустични и дигитални пиана и рояли изработени от водещи специалисти в областта на изкуството и
съобразени с европейските стандарти. Предлагаме най- добрата гаранция и поддръжка на продаваните от нас пиана и
рояли. РЕАЛНИ пиана и рояли /имаме количества в наличност/ и може да ги разгледате в магазина ни или
www.acusticobg.com
За всяко закупено от нас акустично или дигитално пиано или роял получавате, гаранция, безплатно акордиране, безплатен
монтаж, транспорт до дома. ПОДАРЪК СТОЛЧЕ за пиано, за всяко ново акустично пиано или роял. ВНОСИТЕЛ! ! !
- Фирмата предлага достъпен и лесен начин за покупка на пиано на изплащане.
- Отдаване под наем на пиана и рояли.
- Дизайнерски модели ПИАНА и РОЯЛИ - изработени във Франция! ! !
- Пиано бар или дигитален роял, поръчка и изработка.

Страница 1/116

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

07.07.2013

- ПРОДАЖБИ и ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА! ! !
гр.София
ул."Одрин " № 160 /до бул.”Сливница” /
acusticobg@abv.bg ,
www.acusticobg.com
0887514046 028914053
http://obiavidnes.com/obiava/64492/pianoroyalkitaratrompetsaksofonfleytaklarinetcigulkaakordeonkitarara-mbu

Частен Детектив Агенция Аякс -Пловдив Стара Загора Ямбол Сливен
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.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/64491/chasten-detektiv--agenciya-ayaks--plovdiv-stara-zagora-yambol-sliven

Класически и релаксиращ масаж/ Classical and relaxing massage
Класически и релаксиращи масажи на супер цени от 20лв. до 50лв. Избягайте от ежедневието и заповядайте при нас!
Всоко ниво на работа, уют и професионализъм!
http://obiavidnes.com/obiava/64490/klasicheski-i-relaksirasht-masaj-classical-and-relaxing-massage

Метал Арт
Изработваме огради, парапети, врати и всякакъв тип метални конструкции.
http://obiavidnes.com/obiava/64489/metal-art

Класически и релаксиращ масаж/ Classical and relaxing massage
Класически и релаксиращ масажи на супер цени от 20лв. до 50лв. Избягайте от ежедневието и заповядайте при нас!
Високо ниво на работа, уют и професионализъм!Работим всеки ден от 10:00 до 20:00
ЗА контакт Мими 0896892249
http://obiavidnes.com/obiava/64488/klasicheski-i-relaksirasht-masaj-classical-and-relaxing-massage

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив - Русе , София , Стара Загора
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-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)

Страница 2/116

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

07.07.2013

-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/64487/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---ruse--sofiya--stara-zagora

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-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
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/64486/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

ЛУКСОЗЕН ХОТЕЛ
Само сега и само при нас Хостел „Таити” предлагамe луксозни стаи със супер лятно намаление на цените от 15.07.13
год. До 31.08.2013 год. 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 30 лв., за двойна стая 40 лв., почивките
са само 25лв. 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/64485/luksozen-hotel

НОЩУВКИ в луксозен хостел в Княжево
Само сега и само при нас Хостел „Таити” предлагамe луксозни стаи със супер лятно намаление на цените от 15.07.13
год. До 31.08.2013 год. 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 30 лв., за двойна стая 40 лв., почивките
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са само 25лв. 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/64484/noshtuvki-v-luksozen-hostel-v-knyajevo

ЕВТИНИ ХОТЕЛСКИ СТАИ
Само сега и само при нас Хостел „Таити” предлагамe луксозни стаи със супер лятно намаление на цените от 15.07.13
год. До 31.08.2013 год. 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 30 лв., за двойна стая 40 лв., почивките
са само 25лв. 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/64483/evtini-hotelski-stai

НОЩУВКИ в луксозен хостел в Княжево
Само сега и само при нас Хостел „Таити” предлагамe луксозни стаи със супер лятно намаление на цените от 15.07.13
год. До 31.08.2013 год. 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 30 лв., за двойна стая 40 лв., почивките
са само 25лв. 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/64482/noshtuvki-v-luksozen-hostel-v-knyajevo

ЛУКС СТАИ ПОД НАЕМ НА ИЗГОДНИ ЦЕНИ
Само сега и само при нас Хостел „Таити” предлагамe луксозни стаи със супер лятно намаление на цените от 15.07.13
год. До 31.08.2013 год. 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 30 лв., за двойна стая 40 лв., почивките
са само 25лв. 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/64481/luks-stai-pod-naem-na-izgodni-ceni

НОЩУВКИ ИЗГОДНО В ЛУКСОЗЕН ХОТЕЛ
Само сега и само при нас Хостел „Таити” предлагамe луксозни стаи със супер лятно намаление на цените от 15.07.13
год. До 31.08.2013 год. 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 30 лв., за двойна стая 40 лв., почивките
са само 25лв. 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/64480/noshtuvki-izgodno-v-luksozen-hotel

ЕВТИНИ ХОТЕЛСКИ СТАИ ПОД НАЕМ
Само сега и само при нас Хостел „Таити” предлагамe луксозни стаи със супер лятно намаление на цените от 15.07.13
год. До 31.08.2013 год. 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 30 лв., за двойна стая 40 лв., почивките
са само 25лв. 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/64479/evtini-hotelski-stai-pod-naem

Курсове по география в София
Курсове по география в София от Учебен център 6+ /тел.: 0894 850 660/. Частни уроци по география в София и областта
на атрактивни цени от 6 до 12 лв. Индивидуални и в група! Подготовка за матурата по география. Кандидатстудентски
теми
по
география.
Решаване
на
тестове.
Посетете
ни
на
официалната
ни
уеб-страница:
http://kursovezavseki.wix.com/kursove !
http://obiavidnes.com/obiava/64478/kursove-po-geografiya-v-sofiya
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3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro
3D проектиране и интериорен дизайн 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/64477/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro
3D проектиране и интериорен дизайн 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/64476/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro
3D проектиране и интериорен дизайн 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/64475/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

Курсове по география в София
Курсове по география в София от Учебен център 6+ /тел.: 0894 850 660/. Частни уроци по география в София и областта
на атрактивни цени от 6 до 12 лв. Индивидуални и в група! Подготовка за матурата по география. Кандидатстудентски
теми
по
география.
Решаване
на
тестове.
Посетете
ни
на
официалната
ни
уеб-страница:
http://kursovezavseki.wix.com/kursove !
http://obiavidnes.com/obiava/64474/kursove-po-geografiya-v-sofiya

Детективска Агенция Аякс e Вашият успешен избор на частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/64473/detektivska-agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

КУХНЕНСКО РЕНДЕ NICER DICER PLUS **29 лв.
КУХНЕНСКО МНОГОФУНКЦИОНАЛНО РЕНДЕ NICER DICER PLUS
* ВАШИЯ ПОМОЩНИК В КУХНЯТА- ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕЗУЛТАТИ!
* ПРИГОТВЯНЕТО НА САЛАТИ И ЯСТИЯ ВЕЧЕ Е ПРИЯТНО ЗАНИМАНИЕ!
*СПЕСТЯВАТЕ ЦЕННО ВРЕМЕ И ЗНАЧИТЕЛНИ УСИЛИЯ В КУХНЯТА!
Ако обичате бързото, лесно и качествено приготвяне на храна подарете си невероятния кухненски помощник Nicer
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Dicer Plus, който ще ви спести много ценно време и значителни усилия в кухнята!
С този невероятен помощник за считани минути, лесно, бързо, безопасно и качествено се нарязват на ситно и на
фигурки различни зеленчуци и плодове, кашкавал, сирене, подправки и др. Вече край на сълзите при рязане на лук!
Приготвянето на салати, супи и ястия се превръща в приятно занимание и удоволствие.
ПРЕДИМСТВА:
- лесно се ползва и почиства;
- професионални качествени резултати;
- реже се лесно, бързо и без усилия и се спестява ценно време;
- изпитва се задоволство от резултатите;
- безопасно използване и предпазва ръцете от нараняване;;
- може да се мие в миялна машина.
КОМПЛЕКТЪТ СЕ СЪСТОИ ОТ 10 ЧАСТИ:
- капак с бутон за почистване
- контейнер за съхранение на нарязаните продукти;
- капак за запазване на продуктите свежи;
- приставка за настъргване със защитно покритие;
- приставка за нарязване и държач;
- защитно покритие на острието;
- решетка за рязане с размери: 6
http://obiavidnes.com/obiava/64472/kuhnensko-rende-nicer-dicer-plus-29-lv

ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ-КУПУВАМЕ
ЮРИДИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ !!!

ФИРМИ

СЪС

ЗАДЪЛЖЕНИЯ!!!

БЕЗПЛАТНИ

Предлагаме перфектно юридическо съдействие,купуваме ЕАД АД ЕООД ООД със задължения.
Освобождаваме ВИ от юридическа,финансова солидарна отговорност за 1 час.
1.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 !!!
3. Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
4. Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
5.Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
6.След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши сътрудници и партньори,за
да Ви освободим за 1 час от юридическа и финансова отговорност.
Офертата е валидна за ЕАД АД ЕООД ООД от всички бизнес сектори и региони на България.
за контакти с нас:
Правна кантора „ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ”
раб.време на кантората-09.00 до 18.00 часа
тел.0897558320 0886346230
http://obiavidnes.com/obiava/64471/legal-konsulting-kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-bezplatni-yuridicheski-konsultac

0887232146 Качествени фини и гипсови шпакловки
-фини шпакловки.
-гипсова шпакловка.
-латекс.
-топлоизолация.
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-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.0887232146
http://obiavidnes.com/obiava/64470/0887232146-kachestveni-fini-i-gipsovi-shpaklovki

0882551735 Качествени фини и гипсови шпакловки започване веднага-качеството е гарантирано
***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
http://obiavidnes.com/obiava/64469/0882551735-kachestveni-fini-i-gipsovi-shpaklovki-zapochvane-vednaga-kachestvoto-e-ga

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/64468/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
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/64467/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
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Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/64466/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

ралчовица
Местност весината масиф 51
http://obiavidnes.com/obiava/64465/ralchovica

в местноти керметлик.ташпара.кошовете!селски тирове
Купува
http://obiavidnes.com/obiava/64464/v-mestnoti-kermetliktashparakoshoveteselski--tirove

КУХНЕНСКО РЕНДЕ NICER DICER PLUS **29 лв.
КУХНЕНСКО МНОГОФУНКЦИОНАЛНО РЕНДЕ NICER DICER PLUS
* ВАШИЯ ПОМОЩНИК В КУХНЯТА- ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕЗУЛТАТИ!
* ПРИГОТВЯНЕТО НА САЛАТИ И ЯСТИЯ ВЕЧЕ Е ПРИЯТНО ЗАНИМАНИЕ!
*СПЕСТЯВАТЕ ЦЕННО ВРЕМЕ И ЗНАЧИТЕЛНИ УСИЛИЯ В КУХНЯТА!
Ако обичате бързото, лесно и качествено приготвяне на храна подарете си невероятния кухненски помощник Nicer
Dicer Plus, който ще ви спести много ценно време и значителни усилия в кухнята!
С този невероятен помощник за считани минути, лесно, бързо, безопасно и качествено се нарязват на ситно и на
фигурки различни зеленчуци и плодове, кашкавал, сирене, подправки и др. Вече край на сълзите при рязане на лук!
Приготвянето на салати, супи и ястия се превръща в приятно занимание и удоволствие.
ПРЕДИМСТВА:
- лесно се ползва и почиства;
- професионални качествени резултати;
- реже се лесно, бързо и без усилия и се спестява ценно време;
- изпитва се задоволство от резултатите;
- безопасно използване и предпазва ръцете от нараняване;;
- може да се мие в миялна машина.
КОМПЛЕКТЪТ СЕ СЪСТОИ ОТ 10 ЧАСТИ:
- капак с бутон за почистване
- контейнер за съхранение на нарязаните продукти;
- капак за запазване на продуктите свежи;
- приставка за настъргване със защитно покритие;
- приставка за нарязване и държач;
- защитно покритие на острието;
- решетка за рязане с размери: 6
http://obiavidnes.com/obiava/64463/kuhnensko-rende-nicer-dicer-plus-29-lv

Курсове по математика в София
Курсове по математика в София от Учебен център 6+ /тел.: 0894 850 660/. Частни уроци по математика в София и
областта на атрактивни цени от 6 до 12 лв. Индивидуални и в група! Кандидатстване след VII клас. Решаване на задачи
за класна работа, контролни и тестове в училище. Подготовка за матурата по математика, както и за Вашия
кандидатстудентски изпит. Посетете ни на официалната ни уеб-страница: http://kursovezavseki.wix.com/kursove !
http://obiavidnes.com/obiava/64462/kursove-po-matematika-v-sofiya

Строителни услуги - Груб строеж
-дървена конструкция.-(тавански,барбекю,навеси,нов покрив и др.)
-смяна на водосточни тръби и улуци.-(алпинисти)
-пренареждане на керемиди.
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-отстраняване на течове.
-хидроизолация.
-теракот,фаянс,камък и др.
-стеннаизолация.
-топлоизолация.-(алпинисти)
-груб строеж,кофраж,зидария.
-всякакви замазки,мазилки,шпакловки.
-всякакво боядисване.-(алпинисти)
-всякакви довършителни ремонти.-(алпинисти)
GSM:0888 432 962- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
http://obiavidnes.com/obiava/64461/stroitelni-uslugi---grub-stroej

Ремонт на покриви в цялата страна.
- Ремонт на покриви
- Хидроизолация
- Пренареждане на керемиди
- Поставяне на хоризонтални и вертикални улуци
- Водосточни тръби
- Битумни керемиди
- Повдигане на тавански стай
- Изграждане на нови покривни конструкции
- Тенекеджийски услуги
- Измазване на капаци и комини
- На добра цена и гаранция
- Тел:0895460909
- Тел:0897950127
РАБОТИМ В ЦЯЛАТА СТРАНА!
http://obiavidnes.com/obiava/64459/remont-na-pokrivi-v-cyalata-strana

PVC и алуминиева дограма ,стъклени витрини и врати
PVC и алуминиева дограма,стъклени витрини и врати ,душ кабини и паравани Люлин ,Обеля ,Надежда ,Банишора, Света
троица ,Красно село ,Красна поляна, Хиподрума ,Белите брези ,Гоце Делчев ,Борово ,Бъкстон ,Бояна ,Княжево ,Горна баня
,Овча купел ,Западен парк ,център гр.София. Ремонт на дограма и стъклени врати. Плъзгащи стъклени врати и
панорамни стъклени хармоники. Преградни стени и парапети от стъкло. Стъкларски услуги и стъклопоставяне по
домовете в Люлин ,стъклопакети ,огледала. Окачени и структурни фасади. 0876621831
http://obiavidnes.com/obiava/64458/pvc-i-aluminieva-dograma-stykleni-vitrini-i-vrati

КУХНЕНСКО РЕНДЕ NICER DICER PLUS **29 лв.
КУХНЕНСКО МНОГОФУНКЦИОНАЛНО РЕНДЕ NICER DICER PLUS
* ВАШИЯ ПОМОЩНИК В КУХНЯТА- ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕЗУЛТАТИ!
* ПРИГОТВЯНЕТО НА САЛАТИ И ЯСТИЯ ВЕЧЕ Е ПРИЯТНО ЗАНИМАНИЕ!
*СПЕСТЯВАТЕ ЦЕННО ВРЕМЕ И ЗНАЧИТЕЛНИ УСИЛИЯ В КУХНЯТА!
Ако обичате бързото, лесно и качествено приготвяне на храна подарете си невероятния кухненски помощник Nicer
Dicer Plus, който ще ви спести много ценно време и значителни усилия в кухнята!
С този невероятен помощник за считани минути, лесно, бързо, безопасно и качествено се нарязват на ситно и на
фигурки различни зеленчуци и плодове, кашкавал, сирене, подправки и др. Вече край на сълзите при рязане на лук!
Приготвянето на салати, супи и ястия се превръща в приятно занимание и удоволствие.
ПРЕДИМСТВА:
- лесно се ползва и почиства;
- професионални качествени резултати;
- реже се лесно, бързо и без усилия и се спестява ценно време;
- изпитва се задоволство от резултатите;
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- безопасно използване и предпазва ръцете от нараняване;;
- може да се мие в миялна машина.
КОМПЛЕКТЪТ СЕ СЪСТОИ ОТ 10 ЧАСТИ:
- капак с бутон за почистване
- контейнер за съхранение на нарязаните продукти;
- капак за запазване на продуктите свежи;
- приставка за настъргване със защитно покритие;
- приставка за нарязване и държач;
- защитно покритие на острието;
- решетка за рязане с размери: 6
http://obiavidnes.com/obiava/64457/kuhnensko-rende-nicer-dicer-plus-29-lv

InSighting Relax Zone 08.07.2013
Мястото за антистрес и дълго жадуван релакс
Времето...за себе си
08, 15, 22 и 29 юли (всеки понеделник) - от 19 часа
Цикъл от релаксации: "По Пътя"
Пътуването на героя
Пътят на дъгата
Пътешествие в мултиверсума
Полетът на Орела - пътят без следа
Какво е InSighting може да прочете още по темата:
http://www.insighting.bg
http://www.hypnoza.org
http://obiavidnes.com/obiava/64456/insighting-relax-zone--08072013

Корект Паркет
ПАРКЕТНИ УСЛУГИ-Реди,цикли,лакира ,притяга ,фугира,байцва паркет и дюшеме.
Продажба на масивен паркет и ламинат.
Дългогодишен опит гарантирано качество на конкурентни цени.
Машините са обезпрашени.
office@korekt-parket.com
www.korekt-parket.com
089 6 26 74 94
0877 11 77 39
02 / 416 82 07
http://obiavidnes.com/obiava/64455/korekt-parket

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/64454/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-
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РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
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/64453/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/64452/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro
3D проектиране и интериорен дизайн 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/64451/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/64450/zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro
3D проектиране и интериорен дизайн 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
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интериор с професионална визия.
http://obiavidnes.com/obiava/64449/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/64448/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro
3D проектиране и интериорен дизайн 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/64447/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

ДА СЕЛЕКТ-ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ
Детективи СЕЛЕКТ. Издирване на длъжници, биологични родители, укриващи се лица. Доказване на изневяра и вина.
ВЗЕМАНИЯ. Фирмени разследвания . Съдействие при бракоразводни дела. БЕЗПЛАТНА консултация. ОБАДЕТЕ СЕ :
+359898599187 или [уеб сайт] ДИСКРЕТНОСТ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ!!!Агенция СЕЛЕКТ , предлага всички
детективски и правни услуги. Консултация с адвокат и психолог. Изневери, фирмени и лични проблеми. Издирване на лица,
наблюдение и видеозаснемане . Корекност и Дискретност. Екип от професионалисти, ще реши вашият проблем. . . тел.
+359898599187, +35924176265. . . detektivi_select@abv. bg
http://obiavidnes.com/obiava/64446/da-selekt-detektivska-agenciya

АСВ СЕЛЕКТ-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ
ДОСЪДЕБНО И СЪДЕБНО СЪБИРАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ!!!! ИЗДИРВАНЕ И ПРЕГОВОРИ С ДЛЪЖНИЦИ
И ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛИ !!! [уеб сайт], или тел:+359895559353, +35924176265 Ние от АСВ Селект искаме да ви
предложим извънсъдебна и съдебна помощ при нежелание от страна на Ваши длъжници да заплатят просрочените си
задължения. Даваме преимущество на срещите "лице в лице" с длъжниците, както и индивидуалният подход към всеки
конкретен казус. АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ " СЕЛЕКТ " е с предмет на дейност извънсъдебно събиране
на вземания, цесиране на задължения. Специалисти сме в издирването на укриващи се длъжници и лизингополучатели.
Агенцията се съобразява изцяло с особеностите на българското законодателство.
http://obiavidnes.com/obiava/64445/asv-selekt-agenciya-za-sybirane-na-vzemaniya

СЧЕТОВОДНА АГЕНЦИЯ "ПРИМА СЕЛЕКТ
І. Счетоводство:Цялостна организация на документооборота на фирмата и осчетоводяване съгласно действащата
нормативна база.Консултации за спазване на данъчното законодателство.Счетоводно отчитане на
ДДС.ИНТРАСТАТ.Съставяне на годишни и междинни финансови отчети.Изготвяне на годишна данъчна декларация и
статистически форми.Данъчна защита и участие при извършване на данъчни ревизии.ІІ. Персонал и ТРЗ:Изготвяне на
трудови договори, допълнителни споразумения към тях, трудови книжки.Изготвяне на ведомости за заплати и
граждански договори.Представяне на документи за НАП, декларации обр. 1 и обр. 6.Изготвяне и подаване на уведомления
по чл. 62 от КТ за регистрация на трудови договори.Обработка и подаване на болнични листове пред НОИ.ІІІ. Други
услуги:Ползване на електронен подпис за представяне на информация към НАП и НОИ.Електронно банкиране.Издаване на
фактури от името на клиента.Юридически консултации от правоспособен юрист
http://obiavidnes.com/obiava/63607/schetovodna-agenciya-prima-selekt

Детективска агенция Аякс-24/7 -Варна Русе Шумен Бургас Велико Търново
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
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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.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/64444/detektivska-agenciya-ayaks-247--varna-ruse-shumen-burgas-veliko-tyrnovo

Детективска Агенция Аякс e Вашият успешен избор на частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/64443/detektivska-agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/64442/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Ползите от L-carnitine за здравословно отслабване
Нашата специализирана тематична страница за фитнес www.fitnesblog.com предлага на вашето внимание статии за
L-carnitine .
http://obiavidnes.com/obiava/64441/polzite-ot-l-carnitine-za-zdravoslovno-otslabvane

превози с бус
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
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За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/64440/prevozi-s-bus

Товарни превози с бус до 1500 кг
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/60986/tovarni-prevozi-s-bus-do-1500-kg

Продавам Рено Меган - купе (дизел)
Продавам Рено Меган - купе (дизел)
http://obiavidnes.com/obiava/64438/prodavam-reno-megan---kupe-dizel

Детективска Агенция Инкогнито- Детективски Услуги-0877696928
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
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E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/64437/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi-0877696928

Детективска Агенция Инкогнито- Детективски Услуги-Бургас
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
Детективска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/64436/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi-burgas

Детективска Агенция Фокс - Детективски Услуги-Слънчев бряг 24 ч.
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://detective-bg.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/64435/detektivska-agenciya-foks---detektivski-uslugi-slynchev-bryag-24-ch

Детективска Агенция Фокс - Детективски Услуги-Слънчев бряг 24 ч.
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
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-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://detective-bg.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/64434/detektivska-agenciya-foks---detektivski-uslugi-slynchev-bryag-24-ch

Курсове по български език и литература в София
Курсове по български език и литература в София от Учебен център 6+ /тел.: 0894 850 660/. Частни уроци по български
език и литература в София и областта на атрактивни цени от 6 до 12 лв. Индивидуални и в група! Кандидатстване след
VII клас. Подготовка за матурата по български език и литература. Кандидатстудентски теми по литература. Уроци по
езикова култура. Писане на есе и на литературно-интерпретативно съчинение. Посетете ни на официалната ни
уеб-страница: http://kursovezavseki.wix.com/kursove !
http://obiavidnes.com/obiava/64433/kursove-po-bylgarski-ezik-i-literatura-v-sofiya

Първо дарение на фондация Ейнджълс - клон Пловдив
Броени дни след откриването на клона на Фондация Ейнджълс в гр. Пловдив, вече е факт и първото им осъществено
дарение. Председателят на организацията г-н Борис Атанасов дари хранителни продукти на обща стойност 199,22 лв на
Комплекс за социални услуги за деца и семейства –община Пловдив. Персоналът на комплекса и г-н Атанасов гордо
застанаха пред обектива, за да документират първото дарение на клона. Основателят на Фондация Ейнджълс г-н
Ивелин Кичуков е изключително доволен от поетата инициатива и се надява и за в бъдеще на активност от страна на
пловдивските доброволци!
Защото заедно можем повече!
http://obiavidnes.com/obiava/64432/pyrvo-darenie-na-fondaciya-eyndjyls---klon-plovdiv

борса матраци мим набира персонал за нов обект в град велико търново
борса матраци мим набира персонал за нов обект в град велико търново заплата и проценттелефон за контакт
0888466711
http://obiavidnes.com/obiava/64431/borsa-matraci-mim-nabira-personal-za-nov-obekt-v-grad-veliko-tyrnovo

Продавам руски фабричен инкубатор "Наседка 1"
Продавам руски фабричен инкубатор "Наседка 1" - ползван.
Напълно автоматичен, работи отлично, запазен.
http://obiavidnes.com/obiava/64430/prodavam-ruski-fabrichen-inkubator-nasedka-1
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Дрехи Втора Употреба на едро
Дрехи Втора Употреба на едро внос от Норвегия и САЩ
Екстра лято -14 лв/кг.
Летен микс 1 - 7 лв/кг.
Летен микс 2 - 3.50 лв/кг.
Летни бали 500 кг. - 2.40 лв/кг.
Контакти: гр.Шумен
www.harmonycorporation.com
contact@harmonycorporation.com
0899 53 11 99
http://obiavidnes.com/obiava/64429/drehi-vtora-upotreba-na-edro

Търся надомна работа
На 53 години съм и търся надомна работа без вредни изпарения,по възможност да е някакво производство.
http://obiavidnes.com/obiava/64428/tyrsya-nadomna-rabota

Търся работа като невъоръжена охрана
На 53 години съм и 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/64427/tyrsya-rabota-kato-nevyoryjena-ohrana

Дава стая под наем в гр.София
Люлин 2,дава стая под наем с включени разходи за 230 лева със свалени радиатори,на ученички,студентки или жени до 40
години непушачки.
http://obiavidnes.com/obiava/64426/dava-staya-pod-naem-v-grsofiya

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 претеснение 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/64425/iskam-da-se-zapoznaya-s-jena-ot-41-do-47-godini

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,

Страница 17/116

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

07.07.2013

http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/64424/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/64423/detektivska-agenciya-anagrama---detektivski-uslugi

Детективска агенция Авалон - 24ч. дискретни 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/64422/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

Метални Решетки
Фирма КАРАКАШЕВ И СИН ЕООД е производител на висококачествени
Метални Решетки
Изработка на метални решетки за прозорци, тераси и търговски обекти. Нашите решетки се изработват от метални
профилни квадрати с различен размер и шарка. Метални решетки – монтират се до грунд или боядисани с боя.
Метални решетки цени: 40лв. кв.м – рамката на решетката се изработва от профил с размер 20/20-1,5mm, а пълнежа от
профил 12/12-1,5mm. 50лв. – рамката и пълнежа от профил 20/20
За
Контакти:
http://www.xn----7sbbediizdzip6bvi.com/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B5
%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://obiavidnes.com/obiava/64421/metalni-reshetki

Кана за жива и мъртва вода
ЖИВА И МЪРТВА ВОДА – кратка информация за чудесните и възможности!
Обикновената чешмяна вода е неутрална. Пълна е с примеси, като хлор, флуор, тежки метали, котлен камък
причинявщ камъни в бъбреците и жлъчката и много други заболявания. Като цяло водата по търбопроводите
разболява, отслабва имунната система. Хлорът в нея също, а освен това и подтиска и отслабва мозъчните
функции.
Какво прави електрическият активатор за ВОДА?
1. На електролитен принцип водата бива разделена от неутрална на жива и мъртва.
2. Живата Вода действа стимулиращо, тонизиращо и с възстановителни функции за човешкия организъм.
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Жива вода за астма
Жива вода за простуди
Жива вода за опорно двигателната с-ма
Жива вода за дихателната с-ма
Жива вода за имунната с-ма
Жива вода за храносмилателната с-ма
Жива вода за ниско кръвно
Жива вода за съня
Жива вода за кръвоносната с-ма
Жива вода за тонуса
Жива вода за нервната с-ма
Жива вода за идеална фигура
Жива вода киселините в стомаха
Жива вода за детоксикация
Мъртва вода за дезинфектант
Мъртва вода за високо кръвно
Мъртва вода за зъбобола
Мъртва вода за компреси
http://obiavidnes.com/obiava/64420/kana-za-jiva-i-myrtva-voda

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/64419/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
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/64418/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.

Страница 19/116

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

07.07.2013

Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/64417/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/64416/zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/64415/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Vrati, Блиндирани Врати
Фирма КАРАКАШЕВ И СИН ЕООД е производител на висококачествени
Vrati, Блиндирани Врати
770лв. – фурнированите метални врати са с гладки фурнировани плоскости, каса и первази, тристранна брава с патрон и
бронировка (предпазва патрона от чупене). Дръжка-дръжка или топка-дръжка, шпионка транспорт, монтаж врати.
50лв. – фрезовка на един брой плоскост.
20лв. – демонтаж на стара дървена каса. В момента влиза и полагане на пяна между нашата каса и стената, но не
влизат довършителните ремонти като измазване.
За
Контакти:
http://www.xn--80aabcdic5abbc2a1ad7be9a.com/%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%
D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://obiavidnes.com/obiava/64414/vrati-blindirani-vrati

Детективска агенция Аякс-24/7 -Варна Русе Шумен Бургас Велико Търново
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
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насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/64413/detektivska-agenciya-ayaks-247--varna-ruse-shumen-burgas-veliko-tyrnovo

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
Супер Бързи кредити от 500 до 1000 лв само 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/56708/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
Лесни и бързи кредити от burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/60346/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/53334/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв 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.
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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
Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54833/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по философия
Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по философия в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по ФИЛОСОФИЯ:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
обучение за развиване на тема и решаване на тест;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/64412/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-filosofiya

Magic Ex Hose Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
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www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/64411/magic-ex-hose--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-pyti

Вибро плейт Фитнес уред от ново поколение
Вибро плейт Фитнес уред от ново поколение
Фитнес уред от ново поколение, с ”ВИБРО ПЛЕЙТ” дори и Мадона извайва тялото си !
10 минутна тренировка с ”ВИБРО ПЛЕЙТ”, замества едночасово "блъскане” по различните уреди във фитнес залите !
Това е един специален иновационен метод за тренировка – ”Whole body vibration”, който се базира на дългогодишни
международни клинични изследвания и има много широко поле на приложение
в областта на здравето, спорта и фитнеса.Той се състои в използването на бързи ритмични вибрации, които
предизвикват силни мускулни контракции,
тренирайки цялото тяло и и водещи до бързи резултати.
А те са впечатляващи и се проявяват още през първата седмица на използуване на уреда- увеличава се мускулната сила и
гъвкавост, усъвършенства се формата на тялото и мускулатурата,
намалява се подкожната мастна тъкан на местата с големи натрупва- ния,
премахва се целулита ,увеличава се виталността на организма, постига се хормонално равновесие, създава се чувсво на
телесно и психическо благосъстояние, премахва се стреса и напрежението,
повишава се метаболизма и се постига цялостно подмладяване на организма.
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/64410/vibro-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Пейнт Ролер – комплект валяци за бързо боядисване
Пейнт Ролер – комплект валяци за бързо боядисване
Paint Runner Пейнт Ранър – комплект валяци за бързо, лесно и
удобно боядисване,без мръсотия и бъркотия.
Боядисвайте като професионалист за минимално време и усилия!
ПРЕДИМСТВА
-

БЕЗ капене
Без стълба
по-малко разходи
по-малко време
по-малко напрежение

Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
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Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/64409/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

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
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/64408/nayser-dayser-kuhnensko-rende

Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
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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/64407/masajna-masajirashta-sedalka

11.6" (25.65 cm) ACER Aspire One 756-84Crr
11.6" (25.65 cm) ACER Aspire One 756-84Crr, червен, двуядрен Celeron® 847 1.1 GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 500GB,
Linux, 1.38kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/64406/116-2565-cm-acer-aspire-one-756-84crr

15.6" (39.62 cm) HP 655 (H5V08ES) +подарък чанта
15.6" (39.62 cm) HP 655 (H5V08ES) +подарък чанта, двуядрен AMD E1-1200 1.4GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 750GB,
Linux, 2.45kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/64405/156-3962-cm-hp-655-h5v08es-podaryk-chanta

15.6" (39.62 cm) HP ProBook 4540s (H5V04ES) +подарък чанта
15.6" (39.62 cm) HP ProBook 4540s (H5V04ES) +подарък чанта, двуядрен Intel® Pentium® 2020M 2.4GHz, HD LED Display
(HDMI), 6GB, 750GB, 2x USB3.0, Linux, 2.47kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/64404/156-3962-cm-hp-probook-4540s-h5v04es-podaryk-chanta

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/64403/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/64402/prodavam-diplomi-za-sredno-i-visshe-obrazovanie-byrzi-srokove-i-izgodni-ceni-ka

Захранване за таблет Samsung Galaxy Tab/Note
Захранване за таблет Samsung Galaxy Tab/Note, HAMA, 12-24V
http://obiavidnes.com/obiava/64401/zahranvane-za-tablet-samsung-galaxy-tabnote

Комплект за почистване на лаптоп
Комплект за почистване на лаптоп, HAMA
http://obiavidnes.com/obiava/64400/komplekt-za-pochistvane-na-laptop

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
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http://3dkoev-design.net46.net/ tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesig Индивидуален уникален дизайн за всеки
интериор с професионална визия.
http://obiavidnes.com/obiava/64399/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro
3D проектиране и интериорен дизайн 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/64398/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro
3D проектиране и интериорен дизайн 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/64397/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

Врати, Метални Решетки, Блиндирани Врати
Фирма КАРАКАШЕВ И СИН ЕООД е производител на висококачествени
Врати, Метални Решетки, Блиндирани Врати
Изработка на метални решетки за прозорци, тераси и търговски обекти. Нашите решетки се изработват от метални
профилни квадрати с различен размер и шарка. Монтират се до грунд или боядисани с боя. Цени: 40лв. кв.м – рамката на
решетката се изработва от профил с размер 20/20-1,5mm, а пълнежа от профил 12/12-1,5mm. 50лв. – рамката и пълнежа
от профил 20/20
За
Контакти:
http://www.xn--80aabcdic5abbc2a1ad7be9a.com/%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%
D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://obiavidnes.com/obiava/64396/vrati-metalni-reshetki-blindirani-vrati

HAMA "uRage Illuminated" Gaming Mouse
HAMA "uRage Illuminated" Gaming Mouse, оптична (600-2400dpi), 5 програмируеми бутона, USB
http://obiavidnes.com/obiava/64395/hama-urage-illuminated-gaming-mouse

HAMA "uRage Ice Dragon" Gaming Mouse
HAMA "uRage Ice Dragon" Gaming Mouse, лазерна (800-3400dpi), 5 програмируеми бутона, светеща, USB
http://obiavidnes.com/obiava/64394/hama-urage-ice-dragon-gaming-mouse

Пощенски Кутии, Монтаж Врати
Фирма КАРАКАШЕВ И СИН ЕООД е производител на висококачествени
Пощенски Кутии, Монтаж Врати
Фирмата ни предлага метални пощенски кутии, които са предназначени за монтаж в къщи, офиси и други жилищни
сгради.
Като цяло повечето метални пощенски кутии са предназначени предимно за монтаж вратиот сорта на: метални
решетки, метални врати цени, врати за входове без тези врати за мазета на жилищни и бизнес сгради, къщи, вили,
складове, различни магазини и т.н.
За
Контакти:
http://www.xn----7sbfoapdp2cdtf0f.com/%D0%BF%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BA
%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B8
http://obiavidnes.com/obiava/64393/poshtenski-kutii-montaj-vrati
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HAMA "uRage Reaper 3090" Gaming Mouse
HAMA "uRage Reaper 3090" Gaming Mouse, оптична (900-3500dpi), 5 програмируеми бутона, тежести, USB
http://obiavidnes.com/obiava/64392/hama-urage-reaper-3090-gaming-mouse

Доказан професионализъм-Детективски Услуги Инкогнито - Пазарджик
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-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
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/64391/dokazan-profesionalizym-detektivski-uslugi-inkognito---pazardjik

Бургас,Варна,Несебър -Частен Детектив - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-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
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
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http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/64390/burgasvarnanesebyr--chasten-detektiv---detektivska-agenciya-inkognito

Pad HAMA Laser Mouse Pad
Pad HAMA Laser Mouse Pad, черен, 22 x 18 cm
http://obiavidnes.com/obiava/64389/pad-hama-laser-mouse-pad

Pad HAMA "uRage Low Sense" Gaming Mouse Pad
Pad HAMA "uRage Low Sense" Gaming Mouse Pad, 30 x 25 cm
http://obiavidnes.com/obiava/64388/pad-hama-urage-low-sense-gaming-mouse-pad

Vrati, Метални Решетки Цени, Метални Врати Цени, Пощенски Кутии
Фирма КАРАКАШЕВ И СИН ЕООД е производител на висококачествени
Vrati, Метални Решетки Цени, Метални Врати Цени, Пощенски Кутии
• Един лист ламарина 1.5мм сгъната и оребрена отвътре
• Касата се изработва от профил 40/40/1.5мм или винкел 40/40/3мм. Според случая
• Праг от профил според нивото.
• Панти Ф 20мм.
• Боядисване – грундират се с пистолет – сиви, кафяви или черни.
• Заключване със секретна брава (Мауер) с патрон и обков (дръжка + дръжка или топче + дръжка).
• В цената влиза – вземане на размер, доставка и монтаж
• Ако вратата е за таван и липсва асансьор се плаща задължително по 3лв. на етаж за ръчно качване.
• Цената е за размер до 2м на 1м – над тези размери се оскъпява
• Срок на изпълнение до 3 дни
За
Контакти:
http://www.xn----7sbfoapdp2cdtf0f.com/%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://obiavidnes.com/obiava/64387/vrati-metalni-reshetki-ceni-metalni-vrati-ceni-poshtenski-kutii

HAMA "uRage Lethality" Gaming Keyboard
HAMA "uRage Lethality" Gaming Keyboard, USB
http://obiavidnes.com/obiava/64386/hama-urage-lethality-gaming-keyboard

HAMA SE3000
HAMA SE3000, комплект безжични клавиатура & мишка, компактен USB приемник
http://obiavidnes.com/obiava/64385/hama-se3000

Входни Врати, Врати За Входове
Фирма КАРАКАШЕВ И СИН ЕООД е производител на висококачествени
Входни Врати, Врати За Входове
Метални Входни Врати За Апартаменти от два метални листа с дебелина: 1,5 мм.+ изолационна вата + стъклопакет
(възможност и за решетка). В случеите в които поставяте на вашите Врати за входове решетка вие гарантирате
по-голяма сигурност на вас и вашето семейство.
За
Контакти:
http://www.xn----7sbbediizdzip6bvi.com/%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D1%80%D0%B0
%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5
http://obiavidnes.com/obiava/64384/vhodni-vrati-vrati-za-vhodove

Къща за гости ХЕРА-с.Чифлик
Къща за гости ХЕРА е отворена за посетители през януари 2010 година.Намира се в началото на к.к. Чифлик в сърцето
на Стара Планина и на 15 км. от град Троян.Заповядайте при нас,тук ще се насладите на топлото посрещане и
незабравимата атмосфера на Троянския балкан. Постарали
сме се да осигурим всичко необходимо за Вашата
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комфортна почивка.Всички стаи са със самостоятелни санитарни възли,тераса,интернет и кабелна телевизия.На Ваше
разположение са 2 напълно оборудвани кухни. Едната с голяма трапезария за 30 души, другата трапезария е за 12 души.
В двора има детски кът за игра,барбекю и тревна площ .Имаме и паркинг.
Самата къща е оборудвана с външна изолация,локално парно отопление и електрогенератор.
Разполагаме с 7 двойни стаи,4 апартамента и 1 единична стая.Общия капацитет е 31 места.
По предварителна заявка предлагаме домашно приготвена храна.За развлечение на децата имаме-федербал,топки,детски
колелета,стая с играчки.
За Вашето удобство къщата е оборудванас -2 хладилника,2 микровълнови печки,2 електрически
печки,скари-електрическа
и
дървена,газов
котлон,котлон
витрокерамика,сокоизтисквачка,преалня,кафемашина,миксер,сешоар,кафеварка,фритюрник,
тостер,уредба,ютия.Тенджери,тигани,тави,купи за салати,чинии,вилици,лъжици,ножове,сол,захар,оцет,олио.
Цени:
40лв. – двойна стая
60лв.-апартамент(3 или 4 )души
30лв. – единична стая
За допълнително легло +10 лв.
Предлагаме закуска по желание-мекици,палачинки,пържени филийки,баница,принцеси.
На всеки 4 нощувки-1 подарък. В посочените цени влизат
туристическа такса,ползване на всички съоръжения в
къщата-отопление,топла вода,кабелна телевизия,интернет,кухни,трапезарий,барбекю,паркинг......
Тел. За контакти:0885191105; 0884388976
www.hera-chiflik.net
Развлечения и забележителности .
1. Музей на занаятите
2. Ски писти, Снегоходи под наем
3. Изложба на занаяти
4. Троянски манастир
5. Априлци
6. вр.Ботев
7. Айдушко сборище
8. Минерални басейни - Чифлик
9. Минерални басейни - Шипково
10. Природонаучен музей
Цялата къща – по договаряне .
http://obiavidnes.com/obiava/64383/kyshta-za-gosti-hera-schiflik

Къща за гости ХЕРА-с.Чифлик
Къща за гости ХЕРА е отворена за посетители през януари 2010 година.Намира се в началото на к.к. Чифлик в сърцето
на Стара Планина и на 15 км. от град Троян.Заповядайте при нас,тук ще се насладите на топлото посрещане и
незабравимата атмосфера на Троянския балкан. Постарали
сме се да осигурим всичко необходимо за Вашата
комфортна почивка.Всички стаи са със самостоятелни санитарни възли,тераса,интернет и кабелна телевизия.На Ваше
разположение са 2 напълно оборудвани кухни. Едната с голяма трапезария за 30 души, другата трапезария е за 12 души.
В двора има детски кът за игра,барбекю и тревна площ .Имаме и паркинг.
Самата къща е оборудвана с външна изолация,локално парно отопление и електрогенератор.
Разполагаме с 7 двойни стаи,4 апартамента и 1 единична стая.Общия капацитет е 31 места.
По предварителна заявка предлагаме домашно приготвена храна.За развлечение на децата имаме-федербал,топки,детски
колелета,стая с играчки.
За Вашето удобство къщата е оборудванас -2 хладилника,2 микровълнови печки,2 електрически
печки,скари-електрическа
и
дървена,газов
котлон,котлон
витрокерамика,сокоизтисквачка,преалня,кафемашина,миксер,сешоар,кафеварка,фритюрник,
тостер,уредба,ютия.Тенджери,тигани,тави,купи за салати,чинии,вилици,лъжици,ножове,сол,захар,оцет,олио.
Цени:
40лв. – двойна стая
60лв.-апартамент(3 или 4 )души
30лв. – единична стая
За допълнително легло +10 лв.
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Предлагаме закуска по желание-мекици,палачинки,пържени филийки,баница,принцеси.
На всеки 4 нощувки-1 подарък. В посочените цени влизат
туристическа такса,ползване на всички съоръжения в
къщата-отопление,топла вода,кабелна телевизия,интернет,кухни,трапезарий,барбекю,паркинг......
Тел. За контакти:0885191105; 0884388976
www.hera-chiflik.net
Развлечения и забележителности .
1. Музей на занаятите
2. Ски писти, Снегоходи под наем
3. Изложба на занаяти
4. Троянски манастир
5. Априлци
6. вр.Ботев
7. Айдушко сборище
8. Минерални басейни - Чифлик
9. Минерални басейни - Шипково
10. Природонаучен музей
Цялата къща – по договаряне .
http://obiavidnes.com/obiava/64382/kyshta-za-gosti-hera-schiflik

Калъф за електронна книга Kindle WiFi
Калъф за електронна книга Kindle WiFi, HAMA Arezzo (108285)
http://obiavidnes.com/obiava/64381/kalyf-za-elektronna-kniga-kindle-wifi

Курсове по ФРЕНСКИ ЕЗИК в Интер Алианс. С 15% отстъпка
Лицензираният към НАПОО на МОН Професионален център за Обучение“ИНТЕР АЛИАНС” Ви предлага
специализирано обучение по Френски език за начинаещи и напреднали от І – ІII ниво в 80 yчебни часа.Високият стандарт в
обучението ни е осигурен от квалифицираните ни преподаватели и съвременна учебна база.
Работи се по системата CAMPUS – изцяло съобразена със съвременните постижения на методиката по чуждо езиково
обучение. В учебния процес наблягаме както на говорните умения, така и на граматическите занятия и писменото
владеене на езика. Възпроизвеждат се реални ситуации с диалози и разговор в групи, развиващи способността да се
общува свободно. Броят на курсистите в група е от пет до осем човека, което позволява добра индивидуална работа с
всеки един курсист!
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с Вашите
възможности и потребности. При индивидуалното обучение ще получите познания и за използваната терминология от
сферата на професионалната Ви реализация. След всяко завършено ниво на обучение, центърът издава заверено
легитимно удостоверение за придобитите знания.
За информация и записване: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики №96", вх.Б, ет.1 /В масивната кооперация до
бизнес-входа на Верея, с/у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470, interalliance_stz@abv.bg, skype:
interalliance_stz, http://interalliancestz.alle.bg , http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/64380/kursove-po-frenski-ezik-v-inter-alians-s--15-otstypka

Курс по Руски език в Интер Алианс Стара Загора!! С 15% отстъпка
Лицензираният към НАПОО на МОН Професионален център за Обучение “ИНТЕР АЛИАНС” Ви предлага
специализирано обучение по Руски език І-ІІ ниво в 80 учебни часа.Ние сме езиков център с дългогодишен опит и утвърден
авторитет в сферата на чуждоезиковото обучение. При нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и
успешни системи за преподаване на съответния език. Сформираме малки групи с цел индивидуална работа на
преподавателите с курсистите.В курса на обучение, Вие ще развиете уменията си за устна и писмена комуникация и
правилно изразяване, ще превеждате от и на руски език и ще усъвършенствате граматиката и лексиката си с над 2000
думи.
Всички наши преподаватели са завършили руска филология и имат дългогодишен опит в преподаването на руски език.
Курсовете по руски език се провеждат по най-новите и актуални системи на преподаване с комуникативна насоченост.
Учебното съдържание е съобразено с международните стандарти за владеене на руския език като чужд. Издаваме
легитимен сетификат след завършване на курса, съгласно МОН.
За повече информация заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” 96, вх.Б, ет.1 /В
масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470
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interalliance_stz@abv.bg, skype: interalliance_stz, http://interalliancestz.alle.bg , http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/64379/kurs-po-ruski-ezik-v-inter-alians-stara-zagora-s--15--otstypka

Курсове по ГРЪЦКИ ЕЗИК-Нови групи ! С 15% отстъпка
Лицензираният към НАПОО на МОН Професионален
център за Обучение “ИНТЕР АЛИАНС” Ви предлага
специализирано обучение по ГРЪЦКИ език за начинаещи и напреднали от І – ІII ниво в 80 yчебни часа. Високият стандарт
в обучението ни е осигурен от квалифицираните ни преподаватели и съвременна учебна база.
Работи се по системата Елиники Тора – изцяло съобразена със съвременните постижения на методиката по
чуждоезиково обучение. В учебния процес наблягаме както на говорните умения, така и на граматическите занятия и
писменото владеене на езика. Възпроизвеждат се реални ситуации с диалози и разговор в групи, развиващи способността
да се общува свободно. Броят на курсистите в група е от пет до осем човека, което позволява добра индивидуална
работа с всеки един курсист!
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с Вашите
възможности и потребности. При индивидуалното обучение ще получите познания и за използваната терминология от
сферата на професионалната Ви реализация. След всяко завършено ниво на обучение, центърът издава заверено
легитимно удостоверение за придобитите знания,съгласно МОН.
За информация и записване: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” №96, вх.Б, ет.1 /В масивната кооперация до
бизнес-входа на Верея, с/у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470, interalliance_stz@abv.bg, skype:
interalliance_stz, http://interalliancestz.alle.bg ,http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/64378/kursove-po-grycki-ezik-novi-grupi--s-15--otstypka

Курсове по ТУРСКИ ЕЗИК С 15% отстъпка
Лицензираният към НАПОО на МОН Професионален
център
за Обучение“ИНТЕР АЛИАНС” Ви предлага
специализирано обучение по ТУРСКИ език за начинаещи и напреднали от І – ІII ниво в 80 yчебни часа. Високият стандарт
в обучението ни е осигурен от квалифицираните ни преподаватели и съвременна учебна база.
Работи се по оригинална турски система – изцяло съобразена със съвременните постижения на методиката по
чуждоезиково обучение. В учебния процес наблягаме както на говорните умения, така и на граматическите занятия и
писменото владеене на езика. Възпроизвеждат се реални ситуации с диалози и разговор в групи, развиващи способността
да се общува свободно. Броят на курсистите в група е от пет до осем човека, което позволява добра индивидуална
работа с всеки един курсист!
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с Вашите
възможности и потребности. При индивидуалното обучение ще получите познания и за използваната терминология от
сферата на професионалната Ви реализация. След всяко завършено ниво на обучение, центърът издава заверено
легитимно удостоверение за придобитите знания,съгласно МОН.
За информация и записване: гр. Стара Загора, бул. ”Цар Симеон Велики” №96, вх.Б, ет.1 /В масивната кооперация до
бизнес-входа на Верея, с/у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470, interalliance_stz@abv.bg, skype:
interalliance_stz, http://interalliancestz.alle.bg ,http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/64377/kursove-po-turski-ezik-s-15-otstypka

Курсове по рисуване от „Изкуството на Ив“
„Изкуството на Ив“ предлага курсове по рисуване за деца, възрастни, както и за кандидат студенти и гимназисти.
http://obiavidnes.com/obiava/64376/kursove-po-risuvane-ot-izkustvoto-na-iv

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro
3D проектиране и интериорен дизайн 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/64375/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

Калъф за електронна книга Kindle WiFi
Калъф за електронна книга Kindle WiFi, HAMA Tarragona (54347)
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http://obiavidnes.com/obiava/64374/kalyf-za-elektronna-kniga-kindle-wifi

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro
3D проектиране и интериорен дизайн 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/64373/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

Фотоволтаични панели Hareon Solar 235W
Предлагаме фотоволтаични панели Hareon Solar, с мощност 235W. Цена на дребно за соларните панели - 340лв. При
по-големи поръчки се правят отстъпки. Фотоволтаичните панели се намират на склад в Пловдив.
http://obiavidnes.com/obiava/64372/fotovoltaichni-paneli-hareon-solar-235w

Соларни панели ReneSola 240W
Соларни панели на ReneSola, с мощност 240W на цена от 375 лева за брой. Фотоволтаичните панели се намират на склад
в Пловдив. Отстъпки при по-големи количества.
http://obiavidnes.com/obiava/64371/solarni-paneli-renesola-240w

Слънчеви панели ZN Shine 250W
Слънчеви панели на ZN Shine 250W, при цена от 400 лева за брой. При поръчка на повече бройки са възможни отстъпки.
Слънчевите панели са налични на склад.
http://obiavidnes.com/obiava/64370/slynchevi-paneli-zn-shine-250w

Соларни панели ZN Shine 240W
Предлагаме соларни панели на ZN Shine, с мощност 240W, на цена от 355 лева за брой. Фотоволтаичните панели са
налични на склад в Пловдив. Доставка – в рамките на ден. При поръчка на по-големи количества са възможни намаления.
http://obiavidnes.com/obiava/64369/solarni-paneli-zn-shine-240w

Използвайте ръкавици за фитнес за по-добър захват при тренировки
Потърсете ни на Fitneshrani.com - сайта за здраве . Информация за категорията със Ръкавиците за фитнес .
http://obiavidnes.com/obiava/64368/izpolzvayte-rykavici-za-fitnes-za-po-dobyr-zahvat-pri-trenirovki

Слушалки HAMA HK-249
Слушалки HAMA HK-249, тип "тапи", черни
http://obiavidnes.com/obiava/64367/slushalki-hama-hk-249

Фотоволтаични панели ZN Shine 230W
Фотоволтаични панели на ZN Shine 230W, на цени от 325 лева. Соларните панели са налични на склад в България.
Доставка – в рамките на 24 часа. Възможни са отстъпки при поръчка на по-големи количества.
http://obiavidnes.com/obiava/64366/fotovoltaichni-paneli-zn-shine-230w

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
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познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/64365/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
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/64364/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/64363/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/64362/zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
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http://obiavidnes.com/obiava/64361/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Хостел "Джули" до Централна ЖП гара СОФИЯ 02/ 832 01 02
Хотел “Джули” е разположен в центъра на София, до Централна ЖП гара и Централна автогара, намира се пред вход
на метростанция "Централна гара" от където може да се стигне до всяка точка на столицата в непосредствена
близост до важни държавни институции и административни учреждения, болници, банки, културни и архитектурни
забележителности.
Тих и уютен с добро отопление на стаите, WI-FI, работи целогодишно предлага всички удобства, необходими за един
приятен престой.
Цена – 20лв. Единична стая
Адрес – София, бул. „Христо Ботев” 165
Телефон – 02/ 832 01 02
WEB – www.hosteljulie.com
http://obiavidnes.com/obiava/64360/hostel-djuli-do-centralna-jp-gara-sofiya-02-832-01-02

Слушалки HAMA HK-3040
Слушалки HAMA HK-3040
http://obiavidnes.com/obiava/64359/slushalki-hama-hk-3040

Блиндирани Врати, Врати
Фирма КАРАКАШЕВ И СИН ЕООД е производител на висококачествени
Блиндирани Врати, Врати
• Врата с една ламарина 1.5 мм от вън ;облечена с фурнирован МДФ 6мм от двете страни и пълнеж от минерална вата
• Каса-носеща част се прави от метален провил 60х 40 х 1.5мм или винкел 50 х 50 х 5мм. Декоративно се облича с
фурнирован МДФ 18мм. и первази от вън и от вътре. Цвят на байца по избор
• Панти ф20мм по удължени
• Двойно гумено уплътнение
• Заключване - едностранна брава ANBO, секретен патрон LT, бронировка, дръжка с дръжка или топка с дъжка,
шпионка. Обкова може месинг или инокс.
• Цената е за размери до 2х1 метър и 30см дебелина на зида. Над тези размери се доплаща
• Взимане на размери и монтаж за гр. София
• Срок 5-6дни
• ДЕМОНТАЖ НА СТАРА КАСА И ВРАТА СЕ ЗАПЛАЩА 20лв.
• Довършителни работи не влизат в цената
За
Контакти:
http://www.xn----7sbbediizdzip6bvi.com/%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD
%D0%B8-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://obiavidnes.com/obiava/64358/blindirani-vrati-vrati

Gamepad HAMA "uRage Vendetta"
Gamepad HAMA "uRage Vendetta", вибрация, 12 програмируеми бутона, USB
http://obiavidnes.com/obiava/64357/gamepad-hama-urage-vendetta

АСВ СЕЛЕКТ-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ
ДОСЪДЕБНО И СЪДЕБНО СЪБИРАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ!!!! ИЗДИРВАНЕ И ПРЕГОВОРИ С ДЛЪЖНИЦИ
И ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛИ !!! [уеб сайт], или тел:+359895559353, +35924176265 Ние от АСВ Селект искаме да ви
предложим извънсъдебна и съдебна помощ при нежелание от страна на Ваши длъжници да заплатят просрочените си
задължения. Даваме преимущество на срещите "лице в лице" с длъжниците, както и индивидуалният подход към всеки
конкретен казус. АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ " СЕЛЕКТ " е с предмет на дейност извънсъдебно събиране
на вземания, цесиране на задължения. Специалисти сме в издирването на укриващи се длъжници и лизингополучатели.
Агенцията се съобразява изцяло с особеностите на българското законодателство.
http://obiavidnes.com/obiava/64356/asv-selekt-agenciya-za-sybirane-na-vzemaniya
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ДА СЕЛЕКТ-ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ
Детективи СЕЛЕКТ. Издирване на длъжници, биологични родители, укриващи се лица. Доказване на изневяра и вина.
ВЗЕМАНИЯ. Фирмени разследвания . Съдействие при бракоразводни дела. БЕЗПЛАТНА консултация. ОБАДЕТЕ СЕ :
+359898599187 или [уеб сайт] ДИСКРЕТНОСТ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ!!!Агенция СЕЛЕКТ , предлага всички
детективски и правни услуги. Консултация с адвокат и психолог. Изневери, фирмени и лични проблеми. Издирване на лица,
наблюдение и видеозаснемане . Корекност и Дискретност. Екип от професионалисти, ще реши вашият проблем. . . тел.
+359898599187, +35924176265. . . detektivi_select@abv. bg
http://obiavidnes.com/obiava/64355/da-selekt-detektivska-agenciya

ДОКОСВАМ МЪЖКИ СЪРЦА-ДЕНОНОЩНО НА-0903 630 70
ДОКОСВАМ МЪЖКИ СЪРЦА-НЕКА ЗАЕДНО С ТЕБ ДА СЕ ПОРАДВАМЕ НА НОЩТА-ЕЛЕНА-ДЕНОНОЩНО НА-0903
630 70-0.96 лв за всички моб.оператори и БТК или смс с текст-/ SEXY62 /-на-191962-1.20 лв
http://obiavidnes.com/obiava/64354/dokosvam-myjki-syrca-denonoshtno-na-0903-630-70

СЕКСУАЛНИ ЗАКАНИ-ДЕНОНОЩНО НА-0903 630 62
СЕКСУАЛНИ ЗАКАНИ ОТ НЕНАСИТНИ И ЕБЛИВИ ДАМИ-ДЕНОНОЩНО НА-0903 630 62-0.96 лв за всички
моб.оператори и БТК
http://obiavidnes.com/obiava/64353/seksualni-zakani-denonoshtno-na-0903-630-62

СУТРЕШНА НАСЛАДА-ДЕНОНОЩНО НА-0903 630 62
СУТРЕШНА НАСЛАДА-С МАЦКА ГОТИНА И МЛАДА-ЦВЕТИ-ДЕНОНОЩНО НА-0903 630 62-0.96 лв за всички
моб.оператори и БТК
http://obiavidnes.com/obiava/64352/sutreshna-naslada-denonoshtno-na-0903-630-62

ТВОЯ СЕКСУАЛЕН СТИМУЛАТОР-ДЕНОНОЩНО НА-0903 630 60
ЕДИНСТВЕНО ТУК-ТВОЯ СЕКСУАЛЕН СТИМУЛАТОР ЗА БЪРЗ И НЕОБУЗДАН СЕКС-КРАСИВА БЛОНДИНКА ТИ
ПРЕДЛАГА УМЕНИЯ ОТ СВЕТА НА ЕРОТИКАТА-АГЛАЯ-ДЕНОНОЩНО НА-0903 630 60-0.96 лв за всички
моб.оператори и БТК
http://obiavidnes.com/obiava/64351/tvoya-seksualen-stimulator-denonoshtno-na-0903-630-60

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/64350/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/64349/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
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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/64348/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

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/64347/sigurna-rabota

Трипод HAMA Star 75
Трипод HAMA Star 75
http://obiavidnes.com/obiava/64346/tripod-hama-star-75

Маркови парфюми, спортни стоки и аксесоари от savemaxbg.com
В онлайн магазина savemaxbg.com ще откриете маркови парфюми, спортни стоки и аксесоари на изключително ниски
цени. Ние сме директни вносители и предлагаме също така колани, портфейли, часовници, обувки, чанти, различни видове
облекло – спортни екипи, спортни чорапи и якета, суичери, тениски, рокли и др., спортни аксесоари, както и куфари.
Гарантираме, че в нашия сайт ще намерите най-добрите цени на парфюми, маркови спортни стоки, дамски чанти и др.
При поръчка ние ще Ви консултираме относно нашите продукти, за да направите най-добрия избор. Очаквайте нова гама
маркови парфюми, на които сме дистрибутори за България. Ще Ви изненадаме приятно! Повече информация за
марковите парфюми, спортните стоки и аксесоари, които предлагаме, посетете: http://savemaxbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/64345/markovi-parfyumi-sportni-stoki-i-aksesoari-ot-savemaxbgcom

Блиндирани Врати, Метални Врати, Метални Решетки, Монтаж Врати
Фирма КАРАКАШЕВ И СИН ЕООД е производител на висококачествени
Врати
• Врата с 2 ламарини 1.5мм х 1.5 мм - оребрена с пълнеж от минерална вата
• Каса - винкел 45х45х4 - монтира се върху съществуващата каса
• Охранителни метални первази 6см. широки-на грунд
• Праг - 40х20х1.5
• Облепване на вратата с мебелно фолио в цвя по избор
• Панти ф20мм
• Гумено уплътнение
• Заключване - едностранна брава ANBO, патрон секретен на MAUER RED LAIN, бронировка, дръжка с дръжка или топка
с дръжка. Цвета може месинг или инокс.
• Цената е за размери до 2х1 метър Над тези размери се доплаща
• Взимане на размери и монтаж за гр. София
• Срок 2-дни
За Контакти: http://www.xn--80aabcdic5abbc2a1ad7be9a.com/
http://obiavidnes.com/obiava/64344/blindirani-vrati-metalni-vrati-metalni-reshetki-montaj-vrati

Открийте предимствата на протеиновите шейкове
Протеиновите шейкове от специализирана информационна страница за хранителен режим http://www.fitnesblog.com ви
предлага материали за Протеиновите шейкове.
http://obiavidnes.com/obiava/64342/otkriyte-predimstvata-na-proteinovite-sheykove

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 !
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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

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1000 лв.
Супер Бързи кредити от 500 до 1000 лв само 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/54258/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1000-lv

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1000 лв.
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/53335/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1000-lv

Трипод HAMA Star 62
Трипод HAMA Star 62
http://obiavidnes.com/obiava/64341/tripod-hama-star-62

Курсове за кандидатстване след 7 клас
Курсове за кандидатстване след 7 клас в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
"ИНТЕРЛОГОС" предлага курсове за кандидатстване след 7 клас :
целогодишно обучение в 90 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг в решаване на тест и пробни изпити;
подробно преподаване на целия материал от 5, 6 и 7 клас;
тренинг в решаване на задачи и упражнение върху трансформиращ преразказ;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/64340/kursove-za-kandidatstvane-sled-7-klas

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ в СУ, УНСС, УАСГ, ВТУ, ЮЗУ, ЛТУ
Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ в СУ, УНСС, УАСГ, ВТУ, ЮЗУ, ЛТУ в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидатстване в СУ, УНСС, УАСГ, ВТУ, ЮЗУ, ЛТУ по български език и
литература, история, география, математика, химия, биология, английски, немски, и френски език:
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целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
малки групи и опитни преподаватели;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/64339/kursove-za-kandidat-studenti-v-su-unss-uasg-vtu-yuzu-ltu

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ в СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ в СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага изпитана система за кандидатстване в СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ с
общообразователните предмети (български език и литература, история, география, математика, химия, биология,
английски, немски и френски език):
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
малки групи и опитни преподаватели;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/64338/kursove-za-kandidat-studenti-v-sofiyski-universitet

Курсове за МАТУРА в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
Курсове за МАТУРА в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага подготовка за МАТУРА по всички предмети (български език и литература, история,
география, математика, химия, биология, английски, немски и френски език):
целогодишно обучение в над 100 астрономически часа, допълнителни часове за тренинг в решаване на тестове и пробни
матури;
малки групи, квалифицирани преподаватели;
преподаване на целия матуритетен материал и регулярно изпитване;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/64337/kursove-za-matura-v-obrazovatelen-centyr-interlogos

Курсове за кандидатсване в УНСС
Курсове за кандидатсване в УНСС в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидатстване в УНСС по всички предмети (български език и литература,
история, география, математика, английски, немски и френски език):
целогодишно обучение в над 100 астрономически часа, допълнителни часове за тренинг в решаване на тестове и пробни
изпити;
малки групи, високо квалифицирани преподаватели;
удобен офис-центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/64336/kursove-za-kandidatsvane-v-unss

Боядисване с латекс,цени цена. на кв.м. 0988-966-337
0988-966-337
Лято,2013 - вътрешни ремонти, на апартаменти,София,
Бояджийски услуги София. Боядисване с латекс,цени.
-боядисване, пребоядисване, освежаване, ремонтни услуги,
на жилища офиси и др. Работим само като бояджии.Предлагаме
услугата както с ваш така и с наш латекс. Работим чисто и качествено
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на добри цени, до завършени окончателен вид.
Цени на място при договаряне с клиента.
Облепване опаковане,отстраняване на пукнатини
дребно поткорущено и петна от влага.
Боядисване с всики видове бои, латекс блажно лакове.
http://obiavidnes.com/obiava/64335/boyadisvane-s-lateksceni-cena-na-kvm--0988-966-337

вътрешни ремонти на апартаменти 2013, 0988-966-337
0988-966-337
Лято,2013 - вътрешни ремонти, на апартаменти,София,
Бояджийски услуги София. Боядисване с латекс,цени.
-боядисване, пребоядисване, освежаване, ремонтни услуги,
на жилища офиси и др. Работим само като бояджии.Предлагаме
услугата както с ваш така и с наш латекс. Работим чисто и качествено
на добри цени, до завършени окончателен вид.
Цени на място при договаряне с клиента.
Облепване опаковане,отстраняване на пукнатини
дребно поткорущено и петна от влага.
Боядисване с всики видове бои, латекс блажно лакове.
http://obiavidnes.com/obiava/64334/vytreshni-remonti-na-apartamenti-2013-0988-966-337

Боядисване с латекс,цени цена. на кв.м. летни ремонти,услуги
Лято,2013 - вътрешни ремонти, на апартаменти,София,
Бояджийски услуги София. Боядисване с латекс,цени.
-боядисване, пребоядисване, освежаване, ремонтни услуги,
на жилища офиси и др. Работим само като бояджии.Предлагаме
услугата както с ваш така и с наш латекс. Работим чисто и качествено
на добри цени, до завършени окончателен вид.
Цени на място при договаряне с клиента.
Облепване опаковане,отстраняване на пукнатини
дребно поткорущено и петна от влага.
Боядисване с всики видове бои, латекс блажно лакове.
http://obiavidnes.com/obiava/64333/boyadisvane-s-lateksceni-cena-na-kvm-letni-remontiuslugi

вътрешни ремонти на апартаменти 2013, летни, бояджийски ремонти,
Лято,2013 - вътрешни ремонти, на апартаменти,София,
Бояджийски услуги София. Боядисване с латекс,цени.
-боядисване, пребоядисване, освежаване, ремонтни услуги,
на жилища офиси и др. Работим само като бояджии.Предлагаме
услугата както с ваш така и с наш латекс. Работим чисто и качествено
на добри цени, до завършени окончателен вид.
Цени на място при договаряне с клиента.
Облепване опаковане,отстраняване на пукнатини
дребно поткорущено и петна от влага.
Боядисване с всики видове бои, латекс блажно лакове.
http://obiavidnes.com/obiava/64332/vytreshni-remonti-na-apartamenti-2013-letni-boyadjiyski-remonti

Решетки, Метални Решетки
Фирма КАРАКАШЕВ И СИН ЕООД е производител на висококачествени
Решетки, Метални Решетки
Изработка на метални решетки за прозорци, тераси и търговски обекти. Нашите решетки се изработват от метални
профилни квадрати с различен размер и шарка. Монтират се до грунд или боядисани с боя. Цени: 40лв. кв.м – рамката на
решетката се изработва от профил с размер 20/20-1,5mm, а пълнежа от профил 12/12-1,5mm. 50лв. – рамката и пълнежа
от профил 20/20
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За
Контакти:
http://www.xn--80aabcdic5abbc2a1ad7be9a.com/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%80
%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://obiavidnes.com/obiava/64331/reshetki-metalni-reshetki

Трипод HAMA Star 63
Трипод HAMA Star 63
http://obiavidnes.com/obiava/64330/tripod-hama-star-63

Пейнт Ролер – комплект валяци за бързо боядисване
Пейнт Ролер – комплект валяци за бързо боядисване
Paint Runner Пейнт Ранър – комплект валяци за бързо, лесно и
удобно боядисване,без мръсотия и бъркотия.
Боядисвайте като професионалист за минимално време и усилия!
ПРЕДИМСТВА
-

БЕЗ капене
Без стълба
по-малко разходи
по-малко време
по-малко напрежение

Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
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/64329/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

йонизатори Озонотор за въздух и вода
йонизатори Озонотор за въздух и вода.
Нашият магазин предлага на своите клиенти Озонотор за въздух и вода.
Устройството произвежда озон от кислорода във въздуха и образува отрицателни йони,
които премахват замърсявания и миризми и спомагат за унищожаването на болестотворни организми.
”БГ магазин” разполага и с йонизатори – Йонизатор ”AEROION” и Йонизатор и генератор на озон ”M Fresh”. За повече
информация относно изброените уреди се свържете с нас или посетете нашия сайт.
Прочистете вдишвания от Вас въздух, дарявайки си здраве.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
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www.miramarket.eu
ww.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/64328/yonizatori-ozonotor-za-vyzduh-i-voda

Квантов анализатор - Биоскенер 38 Теста на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 38 Теста на български език
МОДЕЛ 2013 Г С ВГРАДЕН ИНТЕРФЕЙС НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 37 подробни отчета (34 за мъж/34 за жена) с общо над 240 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 38-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
0877540309
0895611643

Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/64327/kvantov-analizator---bioskener-38-testa-na-bylgarski-ezik

Уред за състаряване на алкохол Volcano Expert
Уред за състаряване на алкохол
Volcano Expert - световен хит !
Ултразвуков уред за дезинфекция и състаряване на алкохол по японски лиценз ! 20 минути обработка с уреда, състарява
алкохола с около 1 година !
Мощното ултразвуково поле, създавано при работа на уреда гарантира: премахване на вредни интермолекулярни и
разграждане на високомолекулни съединения в алкохола; активиране процесите на естерификация, които подобряват
вкусовите качества, получавани при продължително стареене на алкохола; пълна дезинфекция и удължаване срока на
съхранение на всякакъв вид течности;
Производство : България (по японски патент) Гаранционен срок : 12 месеца
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
http://obiavidnes.com/obiava/64326/ured-za-systaryavane-na-alkohol-volcano-expert
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Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/64325/magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-pyti

Кабел USB
Кабел USB, Aм -> miniB & microB, 0.75m, HAMA
http://obiavidnes.com/obiava/64324/kabel-usb

Кабел HDMI(м) - HDMI(м)
Кабел HDMI(м) - HDMI(м), 1.5m, HAMA 83080, високоскоростен, позлатени конектори
http://obiavidnes.com/obiava/64323/kabel-hdmim---hdmim

Кабел HDMI(м) - HDMI(м)
Кабел HDMI(м) - HDMI(м), 3m, HAMA 83081, високоскоростен, позлатени конектори
http://obiavidnes.com/obiava/64322/kabel-hdmim---hdmim

Кабел HDMI(м) - HDMI(м)
Кабел HDMI(м) - HDMI(м), 5m, HAMA 83082, високоскоростен, позлатени конектори
http://obiavidnes.com/obiava/64321/kabel-hdmim---hdmim

Детективска агенция Аякс -Пловдив Стара Загора Ямбол Сливен
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
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приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/64320/detektivska-agenciya-ayaks--plovdiv-stara-zagora-yambol-sliven

ДЕТЕКТИВСКА Агенция - АЯКС - изневери,издирване,проучване,справки,други
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.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/64319/detektivska-agenciya---ayaks---izneveriizdirvaneprouchvanespravkidrugi

Метални Врати, Блиндирани Врати
Фирма КАРАКАШЕВ И СИН ЕООД е производител на висококачествени
Метални Врати, Блиндирани Врати
• Един лист ламарина 1.5мм сгъната и оребрена отвътре
• Касата се изработва от профил 40/40/1.5мм или винкел 40/40/3мм. Според случая
• Праг от профил според нивото.
• Панти Ф 20мм.
• Боядисване – грундират се с пистолет – сиви, кафяви или черни.
• Заключване със секретна брава (Мауер) с патрон и обков (дръжка + дръжка или топче + дръжка).
• В цената влиза – вземане на размер, доставка и монтаж
• Ако вратата е за таван и липсва асансьор се плаща задължително по 3лв. на етаж за ръчно качване.
• Цената е за размер до 2м на 1м – над тези размери се оскъпява
• Срок на изпълнение до 3 дни
За
Контакти:
http://www.xn--80aabcdic5abbc2a1ad7be9a.com/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%B2
%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://obiavidnes.com/obiava/64318/metalni-vrati-blindirani-vrati

Видеонаблюдение, камери и готови системи ЕМ БИ ВИЖЪН ООД
Ние от “ЕМ БИ ВИЖЪН” ООД сме съсредоточени във внос и търговия с камери за видеонаблюдение, DVR рекордери и
всички аксесоари нужни за изграждането на системи за видеонаблюдение. В нашият онлайн магазин ще намерите
разнообразие от бокс камери както и камери с висока резолюция, IP камери, мегапикселови камери, ДВР-и и аксесоари.
http://obiavidnes.com/obiava/64317/videonablyudenie-kameri-i-gotovi-sistemi-em-bi-vijyn-ood

0877696928 -Частен Детектив - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
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Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-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
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/64316/0877696928--chasten-detektiv---detektivska-agenciya-inkognito

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-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
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/64315/detektivska-agenciya-inkognito-chasten-detektiv

Парти агенция
PartyServise.bg - парти агенция разполага с база за тийм билдинг и фирмено парти в цялата страна. Предлага още
организация на детски партита и парти за рожден ден.
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http://obiavidnes.com/obiava/64314/parti-agenciya

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/64313/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

Детективска Агенция Фокс - Детективски Услуги-Слънчев бряг 24 ч.
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://detective-bg.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/64312/detektivska-agenciya-foks---detektivski-uslugi-slynchev-bryag-24-ch

Използвайте ортези за възстановяване от травми
Заповядайте на Fitneshrani - уеб сайтa за храни и добавки . Представяне на разделът със ортези .
http://obiavidnes.com/obiava/64311/izpolzvayte-ortezi-za-vyzstanovyavane-ot-travmi

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Поморие
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!
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Контакти: 0888400413,0897024504
http://detective-bg.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/64310/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-pomorie

Детективска Агенция - Фокс- Частни Детективи http://detective-bg.com
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://detective-bg.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/64309/detektivska-agenciya---foks--chastni-detektivi--httpdetective-bgcom

InSighting група за личностно развитие 10.07.2013
Подарете си възможността да бъдете себе си сред хора, които вибрират на вашата честота и изповядват Различния
мироглед на живеене
Заповядайте на:
10 юли - 19 часа
и станете част от магията да си Инсайтър ;)
Какво е InSighting може да прочете още по темата:
http://www.insighting.bg
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http://www.hypnoza.org
http://obiavidnes.com/obiava/64308/insighting-grupa-za-lichnostno-razvitie-10072013

Stroyinvest.net
Стройинвест ООД е фирма, специалист в монтажа, производството и продажбата на и ал дограма. Компанията има
договор с REHAU за официално партньорство, и стъклопакет-двоен, троен, дограми и прочие.
http://obiavidnes.com/obiava/64307/stroyinvestnet

Курсове по български език и литература в София
Курсове по български език и литература в София от Учебен център 6+ /тел.: 0894 850 660/. Частни уроци по български
език и литература в София и областта на атрактивни цени от 6 до 12 лв. Индивидуални и в група! Кандидатстване след
VII клас. Подготовка за матурата по български език и литература. Кандидатстудентски теми по литература. Уроци по
езикова култура. Писане на есе и на литературно-интерпретативно съчинение. Посетете ни на официалната ни
уеб-страница: http://kursovezavseki.wix.com/kursove !
http://obiavidnes.com/obiava/64306/kursove-po-bylgarski-ezik-i-literatura-v-sofiya

Блиндирани Врати, Метални Врати За Апартаменти
Фирма КАРАКАШЕВ И СИН ЕООД е производител на висококачествени
БЛИНДИРАНИ ВРАТИ (МЕТАЛНИ ВРАТИ):
330лв. – метални врати (блиндирани врати) с две ламарини (1,5 – 1,5mm), пълнеж минерална вата, винкелова каса,
секретна брава с патрон и бронировка (предпазва патрона от счупване), дръжка/дръжка или топка/дръжка, шпионка,
грунд (кафяв, сив или черен), взимане на размери транспорт и монтаж.транспорт и монтаж.
За
Контакти:
http://www.xn--80aabcdic5abbc2a1ad7be9a.com/%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0%
D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://obiavidnes.com/obiava/64305/blindirani-vrati-metalni-vrati-za-apartamenti

15.6" (39.62 cm) HP 650 (H5V07ES) +подарък чанта
15.6" (39.62 cm) HP 650 (H5V07ES) +подарък чанта, двуядрен Celeron® 1000M 1.8GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB,
750GB, Linux, 2.45kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/64304/156-3962-cm-hp-650-h5v07es-podaryk-chanta

Преместване на пиана, преместване на рояли, транспорт, ниска цена на услугата! 0895191972
Преместване на пиана, преместване на рояли, транспорт, ниска цена на услугата! 0895191972
http://obiavidnes.com/obiava/64303/premestvane-na-piana-premestvane-na-royali-transport-niska-cena-na-uslugata-0

Изхвърляне на стари мебели, извозва отпадъци, извозване на боклуци, мазета, тавани, дворове,
жилища.0895191972
Изхвърляне на стари мебели, извозва отпадъци, извозване на боклуци, мазета, тавани, дворове, жилища.0895191972
http://obiavidnes.com/obiava/64302/izhvyrlyane-na-stari-mebeli-izvozva-otpadyci-izvozvane-na-bokluci-mazeta-tava

Преместване на пиана, качество на отлични цени, сигурност надеждност опит. 0897306790
Преместване на пиана, качество на отлични цени, сигурност надеждност опит. 0897306790
http://obiavidnes.com/obiava/64301/premestvane-na-piana-kachestvo-na-otlichni-ceni-sigurnost-nadejdnost-opit-08973

Пренасяне на пиана, роял, транспорт, най-ниски цени само при нас! Ние няма да Ви
разочароваме. 0887631238
Пренасяне на пиана, роял, транспорт, най-ниски цени само при нас! Ние няма да Ви разочароваме. 0887631238
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http://obiavidnes.com/obiava/64300/prenasyane-na-piana-royal-transport-nay-niski-ceni-samo-pri-nas-nie-nyama-da-vi

Почистване на Мазета, Тавани, Извозване на стари мебели и строителни отпадъци. 0887631238
Почистване на Мазета, Тавани, Извозване на стари мебели и строителни отпадъци. 0887631238
http://obiavidnes.com/obiava/64299/pochistvane-na-mazeta-tavani-izvozvane-na-stari-mebeli-i-stroitelni-otpadyci-0

Пренасяне на Пиана, специализирана бригада, дългогодишен опит, превоз, без почивен
ден.02/927-99-76
Пренасяне на Пиана, специализирана бригада, дългогодишен опит, превоз, без почивен ден.02/927-99-76
http://obiavidnes.com/obiava/64298/prenasyane-na-piana-specializirana-brigada-dylgogodishen-opit-prevoz-bez-pochiv

Пренасяне на пиана, професионално, Свържете се с нас По Всяко Време. 0898529009
Пренасяне на пиана, професионално, Свържете се с нас По Всяко Време. 0898529009
http://obiavidnes.com/obiava/64297/prenasyane-na-piana-profesionalno-svyrjete-se-s-nas-po-vsyako-vreme-0898529009

0882551735 Качествени фини и гипсови шпакловки започване веднага-качеството е гарантирано
-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/64296/0882551735-kachestveni-fini-i-gipsovi-shpaklovki-zapochvane-vednaga-kachestvoto-e-ga

Почистване на мазета и тавани, Двор, Складове, Гаражи, Извозване Битови и Строителни
отпадъци, Почистване на ниски цени. 0888/620269
Почистване на мазета и тавани, Двор, Складове, Гаражи, Извозване Битови и Строителни отпадъци, Почистване на
ниски цени. 0888/620269
http://obiavidnes.com/obiava/64295/pochistvane-na-mazeta-i-tavani-dvor-skladove-garaji-izvozvane-bitovi-i-stroit

Хамали Цени, Хамали, Хамалски услуги, Хамалски услуги Цени, Пренасяне, Преместване,
Транспортни услуги. 02/825-81-23
Хамали Цени, Хамали, Хамалски услуги, Хамалски услуги Цени, Пренасяне, Преместване, Транспортни услуги. 02/825-81-23
http://obiavidnes.com/obiava/64294/hamali-ceni-hamali-hamalski-uslugi-hamalski-uslugi-ceni-prenasyane-premestva

Хамали, Хамалски услуги цени, Преместване, Пренасяне, Транспортни услуги, Товарни услуги,
Преместване в софия на офиси и апартаменти.02/825-81-23
Хамали, Хамалски услуги цени, Преместване, Пренасяне, Транспортни услуги, Товарни услуги, Преместване в софия на
офиси и апартаменти.02/825-81-23
http://obiavidnes.com/obiava/64293/hamali-hamalski-uslugi-ceni-premestvane-prenasyane-transportni-uslugi-tovarn
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Хамали Студенти, Хамали София, Хамали, Пренасяне, Преместване, Транспортни услуги,
багаж, мебели, достъпни цени. 0898529009
Хамали Студенти, Хамали София, Хамали, Пренасяне, Преместване, Транспортни услуги, багаж, мебели, достъпни цени.
0898529009
http://obiavidnes.com/obiava/64292/hamali-studenti-hamali-sofiya-hamali-prenasyane-premestvane-transportni-uslug

Хамали, Хамали София, Хамалски услуги, Хамали Цени, Хамали Студенти, Хамали
преместване, Транспортни услуги. 0888620269
Хамали, Хамали София, Хамалски услуги, Хамали Цени, Хамали Студенти, Хамали преместване, Транспортни услуги.
0888620269
http://obiavidnes.com/obiava/64291/hamali-hamali-sofiya-hamalski-uslugi-hamali-ceni-hamali-studenti-hamali-prem

Хамалски услуги, Хамалски услуги София, Хамали София, Хамалски услуги Цени, Транспортни
услуги, Транспортни услуги София, Пренасяне, Преместване, дома, офиса, мебели, багаж, пиана,
каси. 02/825-81-23
Хамалски услуги, Хамалски услуги София, Хамали София, Хамалски услуги Цени, Транспортни услуги, Транспортни услуги
София, Пренасяне, Преместване, дома, офиса, мебели, багаж, пиана, каси. 02/825-81-23
http://obiavidnes.com/obiava/64290/hamalski-uslugi-hamalski-uslugi-sofiya-hamali-sofiya-hamalski-uslugi-ceni-tran

15.6" (39.62 cm) HP ProBook 4540s (H4R11ES) +подарък чанта
15.6" (39.62 cm) HP ProBook 4540s (H4R11ES) +подарък чанта, двуядрен Pentium™ B980 2.4GHz, HD LED Display (HDMI),
4GB, 750GB, 2x USB3.0, Windows 8 64bit, 2.47kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/64289/156-3962-cm-hp-probook-4540s-h4r11es-podaryk-chanta

Детективска Агенция Аякс e Вашият успешен избор на частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/64288/detektivska-agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

Частен Детектив Агенция Аякс -Пловдив Стара Загора Ямбол Сливен
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
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7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/64287/chasten-detektiv--agenciya-ayaks--plovdiv-stara-zagora-yambol-sliven

Детективска агенция Аякс-24/7 -Варна Русе Шумен Бургас Велико Търново
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.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/64286/detektivska-agenciya-ayaks-247--varna-ruse-shumen-burgas-veliko-tyrnovo

Курсове за кандидатстване след 7 клас
Курсове за кандидатстване след 7 клас в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
"ИНТЕРЛОГОС" предлага курсове за кандидатстване след 7 клас :
целогодишно обучение в 90 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг в решаване на тест и пробни изпити;
подробно преподаване на целия материал от 5, 6 и 7 клас;
тренинг в решаване на задачи и упражнение върху трансформиращ преразказ;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/64285/kursove-za-kandidatstvane-sled-7-klas

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ в СУ, УНСС, УАСГ, ВТУ, ЮЗУ, ЛТУ
Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ в СУ, УНСС, УАСГ, ВТУ, ЮЗУ, ЛТУ в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидатстване в СУ, УНСС, УАСГ, ВТУ, ЮЗУ, ЛТУ по български език и
литература, история, география, математика, химия, биология, английски, немски, и френски език:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
малки групи и опитни преподаватели;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/64284/kursove-za-kandidat-studenti-v-su-unss-uasg-vtu-yuzu-ltu

Курсове за МАТУРА
Курсове за МАТУРА в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага подготовка за МАТУРА по всички предмети (български език и литература, история,
география, математика, химия, биология, английски, немски и френски език):
целогодишно обучение в над 100 астрономически часа, допълнителни часове за тренинг в решаване на тестове и пробни
матури;
малки групи, квалифицирани преподаватели;
преподаване на целия матуритетен материал и регулярно изпитване;
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удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/64283/kursove-za-matura

Курсове за кандидатсване в УНСС
Курсове за кандидатсване в УНСС в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидатстване в УНСС по всички предмети (български език и литература,
история, география, математика, английски, немски и френски език):
целогодишно обучение в над 100 астрономически часа, допълнителни часове за тренинг в решаване на тестове и пробни
изпити;
малки групи, високо квалифицирани преподаватели;
удобен офис-центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/64282/kursove-za-kandidatsvane-v-unss

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по английски, немски и френски език
Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по английски, немски и френски език в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ и ФРЕНСКИ ЕЗИК:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
обучение за развиване на есе и решаване на тест;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/64281/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-angliyski-nemski-i-frenski-ezik

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по ГЕОГРАФИЯ
Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по ГЕОГРАФИЯ в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по ГЕОГРАФИЯ:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
обучение за развиване на тема и решаване на тест;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/64280/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-geografiya

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по биология и химия
Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по биология и химия в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по БИОЛОГИЯ и ХИМИЯ:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
обучение за развиване на тема и решаване на тест;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
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традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/64279/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-biologiya-i-himiya

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по български език и литература в ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по български език и литература в ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
обучение за развиване на тема и решаване на тест;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/64278/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-bylgarski-ezik-i-literatura-v-interlogo

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по история в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по история в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по ИСТОРИЯ:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
обучение за развиване на тема и решаване на тест;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/64277/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-istoriya-v-obrazovatelen-centyr-interlog

Курсове за кандидат-студенти
ИНТЕРЛОГОС

и

МАТУРА

по

математика

в

Образователен

център

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по математика в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидат-студенти по математика:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
обучение за решаване на задачи и решаване на тест;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/64276/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-matematika-v-obrazovatelen-centyr-inter

Професионално боядисване на холни гарнитури
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.
- Технология за възстановяване на износени каучукови волани.
АВТОИНТЕРИОР 2000
http://obiavidnes.com/obiava/64275/profesionalno-boyadisvane-na-holni-garnituri
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Ремонт на пластмасови елементи от интериора на автомобила
-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/64274/remont-na-plastmasovi-elementi-ot-interiora-na-avtomobila

Боядисване на износени кожени салони
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/64273/boyadisvane-na-iznoseni-kojeni-saloni

15.6" (39.62 cm) HP ProBook 4540s (H0V53ES)
15.6" (39.62 cm) HP ProBook 4540s (H0V53ES), двуядрен Intel® Core™ i5 3230M 2.6/3.2GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB,
750GB, 2x USB3.0, Linux, 2.47kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/64272/156-3962-cm-hp-probook-4540s-h0v53es

Превод и легализация на ДИПЛОМИ
Преводаческа Агенция НОВ ВЕК - Вашият партньор за осъществяване на професионални устни и писмени преводачески
услуги. Работим с лицензирани преводачи, които имат дългогодишен опит в превеждането на технически, медицински,
юридически и други текстове. Без значение от сложността и обема на текстовете, можете да разчитате на нас при
взимане на най-подходящите решения по отношение на Вашите индивидуални езикови потребности. При необходимост
от легализация на даден документ може да разчитате за най-кратки срокове да бъде реализирана.
гр.София, бул. Васил Левски 1Б,
тел: 0895 60 71 50
Имейл: sofia@nov-vek.org
Уебсайт: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/64271/prevod-i-legalizaciya-na-diplomi

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
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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://obiavidnes.com/obiava/64270/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
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/64269/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/64268/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/64267/zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
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http://obiavidnes.com/obiava/64266/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

15.6" (39.62 cm) Lenovo ThinkPad Edge E531 (N4I7YBM) Midnight Black
15.6" (39.62 cm) Lenovo ThinkPad Edge E531 (N4I7YBM) Midnight Black, двуядрен Intel® Core™ i3 3120M 2.5GHz, HD LED
Display & GeForce GT 740M 2GB (HDMI), 6GB, 1TB, fingerprint, 2xUSB3.0, DOS, 2.46kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/64265/156-3962-cm-lenovo-thinkpad-edge-e531-n4i7ybm-midnight-black

Курсове и частни уроци по руски език в София
Курсове по руски език в София от Учебен център 6+ /тел.: 0894 850 660/. Частни уроци по руски език в София и областта
на атрактивни цени от 6 до 12 лв. Всички нива /A1, A2, B1, B2, C1, C2/ и възрасти! Индивидуално и групово обучение!
http://obiavidnes.com/obiava/64264/kursove-i-chastni-uroci-po-ruski-ezik-v-sofiya

Искате да бъдете Пилатес или Йога инструктор? Провеждане на Специализиран курс за:
Пилатес и Йога инструктори.(Международен-Сертификат)
Ние
Подготвяме:Пилатес и Йога професионални-инструктори с персонализирано
обучение.Както и правилното изпълнение на физически
упражнения,асани,хранене и медицина.Легитимна и сертифицирана диплома
и вьзможност за осигоряване на работа след завършване на курса по
специалноста www.sportnapalata.com ( Международен-Сертификат) . За
контакт и записване : Андреев. 0876311002 ;0895800553
http://obiavidnes.com/obiava/64263/iskate-da-bydete-pilates-ili-yoga-instruktor-provejdane-na-specializiran-kurs-z

Фитнес-Инструкториски -курс за сертифициране и дипломиране на инструктори.Международна
програма!
Международна Програма за подготовка
на професионални кадриинструктори по Фитнес!!Ние подготвяме фитнес професионалисти с
персонализирано обучение,което е нужно за работа във фитнес зала и за
работа с хора.Както и правилното изпълнение на физически
упражнения,хранене и медицина.Вьзможност за
осигуряване на работа след завършване на курса по специалноста
www.sportnapalata.com . За контакт и записване : Андреев.
0876311002 ;0895800553
http://obiavidnes.com/obiava/64262/fitnes-instruktoriski--kurs-za-sertificirane-i-diplomirane-na-instruktorimejdun

Ускорен Курс за Инструктори : Тае-бо,Аеробика,Степ аеробика,Спининг,Пилатес,Йога и Фитнес
инструктори.(Международен-Сертификат)
Специализирана и сертифицирана програма за
подготовка на квалифицирани
преподаватели : Аеробика,Тае-бо,Степ аеробика,Пилатес,Йога и Фитнес
инструктори! Ние подготвяме специализирани инструктори с
персонализирано обучение.При нас ще се научите на: хореография,
използване на музиката ,формиране на групи и използването на различни
упражнения. www.sportnapalata. com (Международен-Сертификат). За
контакт и записване : Андреев. 0876311002 ;0895800553
http://obiavidnes.com/obiava/64261/uskoren-kurs-za-instruktori--tae-boaerobikastep-aerobikaspiningpilatesyoga

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
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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/64260/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

Гроу Комб лазерна четка за коса
Гроу Комб използва инфрачервени и лазерни лъчи с терапевтично действие. Тяхната енергия достига корените и
подобрява кръвообращението на скалпа!
Тя предизвиква появата на нови корени в кожните торбички и растеж на нова коса!
Резултатът е стимулация и обновяване на отделните кожни торбички на косъма,
водещи до възстановяване растежа на косата!
Гроу Комб има режим на вибрация за приятен масаж на скалпа. Ускорява кръвообращението и повишава притока на
кръв!
Използвайте 10 минути на ден и вижте резултата!
Ако косата отдавна ви е казала 'Сбогом', отстранете приставката и използвайте направо върху скалпа!
Гроу Комб е лесна за използване, получавате и 3 подаръка:
1 ръчен масажор
2 четка за коса
3 комплект за маникюр
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
онлайн магазин BGmag.
www.miramarket.net
онлайн магазин MiraMarket.
www.shopbg.info
онлайн магазин SHOPBG.
www.tehno.shopbg.info
онлайн магазин ШОПБГ.
www.miramarket.eu
онлайн магазин MiraMarket.
www.market99.net
онлайн магазин Market99.
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http://obiavidnes.com/obiava/64259/grou-komb-lazerna-chetka-za-kosagrou-komb-izpolzva-infracherveni-i-lazerni-lychi-

Гроу Комб лазерна четка за коса
Гроу Комб използва инфрачервени и лазерни лъчи с терапевтично действие. Тяхната енергия достига корените и
подобрява кръвообращението на скалпа!
Тя предизвиква появата на нови корени в кожните торбички и растеж на нова коса!
Резултатът е стимулация и обновяване на отделните кожни торбички на косъма,
водещи до възстановяване растежа на косата!
Гроу Комб има режим на вибрация за приятен масаж на скалпа. Ускорява кръвообращението и повишава притока на
кръв!
Използвайте 10 минути на ден и вижте резултата!
Ако косата отдавна ви е казала 'Сбогом', отстранете приставката и използвайте направо върху скалпа!
Гроу Комб е лесна за използване, получавате и 3 подаръка:
1 ръчен масажор
2 четка за коса
3 комплект за маникюр
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
онлайн магазин BGmag.
www.miramarket.net
онлайн магазин MiraMarket.
www.shopbg.info
онлайн магазин SHOPBG.
www.tehno.shopbg.info
онлайн магазин ШОПБГ.
www.miramarket.eu
онлайн магазин MiraMarket.
www.market99.net
онлайн магазин Market99.
http://obiavidnes.com/obiava/64258/grou-komb-lazerna-chetka-za-kosagrou-komb-izpolzva-infracherveni-i-lazerni-lychi-

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/64257/detektivska-agenciya-anagrama---detektivski-uslugi
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15.6" (39.62 cm) Lenovo ThinkPad Edge E531 (N4I8JBM) Midnight Black
15.6" (39.62 cm) Lenovo ThinkPad Edge E531 (N4I8JBM) Midnight Black, двуядрен Intel® Core™ i3 3120M 2.5GHz, FULL HD
LED Display & GeForce GT 740M 2GB (HDMI), 8GB, 1TB, fingerprint, 2xUSB3.0, DOS, 2.46kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/64256/156-3962-cm-lenovo-thinkpad-edge-e531-n4i8jbm-midnight-black

Детективска агенция Авалон - 24ч. дискретни 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/64255/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

ДА СЕЛЕКТ-ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ
Детективи СЕЛЕКТ. Издирване на длъжници, биологични родители, укриващи се лица. Доказване на изневяра и вина.
ВЗЕМАНИЯ. Фирмени разследвания . Съдействие при бракоразводни дела. БЕЗПЛАТНА консултация. ОБАДЕТЕ СЕ :
+359898599187 или [уеб сайт] ДИСКРЕТНОСТ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ!!!Агенция СЕЛЕКТ , предлага всички
детективски и правни услуги. Консултация с адвокат и психолог. Изневери, фирмени и лични проблеми. Издирване на лица,
наблюдение и видеозаснемане . Корекност и Дискретност. Екип от професионалисти, ще реши вашият проблем. . . тел.
+359898599187, +35924176265. . . detektivi_select@abv. bg
http://obiavidnes.com/obiava/64178/da-selekt-detektivska-agenciya

АСВ СЕЛЕКТ-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ
ДОСЪДЕБНО И СЪДЕБНО СЪБИРАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ!!!! ИЗДИРВАНЕ И ПРЕГОВОРИ С ДЛЪЖНИЦИ
И ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛИ !!! [уеб сайт], или тел:+359895559353, +35924176265 Ние от АСВ Селект искаме да ви
предложим извънсъдебна и съдебна помощ при нежелание от страна на Ваши длъжници да заплатят просрочените си
задължения. Даваме преимущество на срещите "лице в лице" с длъжниците, както и индивидуалният подход към всеки
конкретен казус. АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ " СЕЛЕКТ " е с предмет на дейност извънсъдебно събиране
на вземания, цесиране на задължения. Специалисти сме в издирването на укриващи се длъжници и лизингополучатели.
Агенцията се съобразява изцяло с особеностите на българското законодателство.
http://obiavidnes.com/obiava/64254/asv-selekt-agenciya-za-sybirane-na-vzemaniya

ПОДГОТОВКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК за кандидат - гимназисти
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по български език за приемните изпити след 7-ми клас.
Подготовката е целогодишна в удобно за учениците и преподавателя време. Обучението включва преговор на учебния
материал, тренировъчни тестове и упражнения по формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 12
лева на учебен час. При двама курсисти цената е 10 лева на учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
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http://obiavidnes.com/obiava/64253/podgotovka-po-bylgarski-ezik-za-kandidat---gimnazisti

Подготовка по математика за кандидат-гимназисти
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по математика за приемните изпити след 7-ми клас.
Подготовката е целогодишна в удобно за учениците и преподавателя време. Обучението включва преговор на учебния
материал, тренировъчни тестове и упражнения по формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 12
лева на учебен час. При двама курсисти цената е 10 лева на учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/64252/podgotovka-po-matematika-za-kandidat-gimnazisti

МАТЕМАТИКА – подготовка за матура
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура по математика. Обучението е целогодишно в удобно за учениците
и преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по формата на
изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 12 лева на
учебен час.
За повече информация:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/64251/matematika--podgotovka-za-matura

Подготовка по български език за матура и кандидатстудентски изпити в Софийския
университет и УНСС
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура по български език. Обучението е целогодишно в удобно за
учениците и преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по
формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 12
лева на учебен час.
За повече информация:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/64250/podgotovka-po-bylgarski-ezik-za-matura-i-kandidatstudentski-izpiti-v-sofiyskiya-u

НЕМСКИ ЕЗИК - подготовка за матура
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура по немски език. Обучението е целогодишно в удобно за учениците и
преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по формата на
изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 12 лева на
учебен час.
http://obiavidnes.com/obiava/64249/nemski-ezik---podgotovka-za-matura

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - подготовка за матура
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Учебен център Орбис провежда подготовка за матура по английски език. Обучението е целогодишно в удобно за
учениците и преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по
формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 12
лева на учебен час.
За повече информация:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/64248/angliyski-ezik---podgotovka-za-matura

ИСПАНСКИ ЕЗИК - подготовка за матура
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура по испански език. Обучението е целогодишно в удобно за
учениците и преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по
формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 12
лева на учебен час.
За повече информация:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/64247/ispanski-ezik---podgotovka-za-matura

ФРЕНСКИ ЕЗИК - подготовка за матура
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура по френски език. Обучението е целогодишно в удобно за учениците
и преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по формата на
изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 12 лева на
учебен час.
За повече информация:
Учебен център "Орбис"
ул. "Мизия" N19
тел. 8438363; 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/64246/frenski-ezik---podgotovka-za-matura

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК - подготовка за матура
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура по италиански език. Обучението е целогодишно в удобно за
учениците и преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по
формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 12
лева на учебен час.
За повече информация:
Учебен център "Орбис"
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/64245/italianski--ezik---podgotovka-za-matura

15.6" (39.62 cm) Lenovo ThinkPad Edge E531 (N4I8FBM) Midnight Black
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15.6" (39.62 cm) Lenovo ThinkPad Edge E531 (N4I8FBM) Midnight Black, двуядрен Intel® Core™ i5 3230M 2.6/3.2GHz, FULL
HD LED Display & GeForce GT 740M 2GB (HDMI), 8GB, 1TB, fingerprint, 2xUSB3.0, DOS, 2.46kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/64244/156-3962-cm-lenovo-thinkpad-edge-e531-n4i8fbm-midnight-black

15.6" (39.62 cm) Lenovo ThinkPad Edge E531 (N4I8GBM) Midnight Black
15.6" (39.62 cm) Lenovo ThinkPad Edge E531 (N4I8GBM) Midnight Black, четириядрен Intel® Core™ i7 3632QM 2.2/3.2GHz,
FULL HD LED Display & GeForce GT 740M 2GB (HDMI), 8GB, 1TB, fingerprint, 2xUSB3.0, DOS, 2.46kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/64243/156-3962-cm-lenovo-thinkpad-edge-e531-n4i8gbm-midnight-black

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/64242/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
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/64241/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/64240/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Новия вакуумен масажор Целулес М
Целулес МД
Новия вакуумен масажор Целулес МД
Целулес МД е система за отслабване, оборудвана за първи път със светлина и масажни ролери,
които ще сложат край на излишните мазнини и целулита лесно и ефективно!
Три функции са съчетани в един компактен уред!
масаж
вакуум
светлина
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Тайната на Целулес МД е в неговото тройно действие! което едновременно унищожава
мазнините и целулита в дълбочина, а кожата става нежна и подмладена!
Целулес МД е високоефективна система за отслабване, оборудвана за първи път със светлина и
масажни ролери, която ще сложи край на излишните мазнини и целулита лесно и ефективно!
Тайната на Целулес МД е в неговата тройна функция на действие:
масаж
вакуум
светлина
http://obiavidnes.com/obiava/64239/noviya-vakuumen-masajor-celules-m

Целулес MD – вакуумен масажор
Целулес MD – вакуумен масажор
Искате да се отървете от целулита и излишните сантиметри бързо и лесно и в същото време да спестите пари?
Не хвърляйте цяло състояние в салоните за красота и спа центровете, а още сега опитайте с Целулес!
Целулес е първото и революционно портативно устройство, действащо на принципа на вакуумния масаж –
най-ефективния метод за справяне с целулита.
С Целулес бързо и лесно ще намалите целулита в ръцете, бедрата, стомаха, задните части и ханша.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/64238/celules-md--vakuumen-masajor

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
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
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www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/64237/nayser-dayser-kuhnensko-rende

Уред за сребърна вода
Уред за сребърна вода
Сребърната вода е най-мощният и безопасен природен антисептик, който ефективно унищожава повече от 700 вида
болестотворни микроорганизми, вируси, гъбички и паразити.
Повече от 20 000 литра сребърна и структурирана вода;
Пълен електронен контрол
Генератор на сребърни йони
Уникален дизайн и качество
Надеждност, компактност, ефективност
Гаранционен срок 12 месеца Производител: GM Pharma Ltd, България
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/64236/ured-za-srebyrna-voda

Керамичен нож и керамична белачка
Керамичен нож и керамична белачка
Керамичен нож Йоши Блейд - най-добрият керамичен нож в света с гарантирано трайна острота!
Керамичен нож Йоши Блейд е направен от циркониев оксид и има твърдост близка до тази на диамант!
Керамичен нож Дори след дълга употреба този нож остава също толкова остър, колкото е бил и в деня, когато сте го
разопаковали!
Получавате още:
Специален предпазител за безопасно съхранение;
ПОДАРЪК - керамична белачка за плодове и зеленчуци.

С Йоши Блейд се реже лесно и прецизно! Острието на Йоши Блейд не ръждясва и не корозира!
Остро е като бръснач и се изтъпява до 10 пъти по-бавно от стомана. Винаги е като ново и
запазва безупречен вид!
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/64235/keramichen-noj-i-keramichna-belachka

Енергопестяващо ток 19Kw
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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/64234/energopestyavashto--tok--19kw

14" (35.56 cm) Lenovo ThinkPad Edge E431 (N4G5MBM)
14" (35.56 cm) Lenovo ThinkPad Edge E431 (N4G5MBM), Midnight Black, двуядрен Intel® Core™ i3 3120M 2.5GHz, HD LED
Display (HDMI), 4GB, 500GB, fingerprint, 2xUSB3.0, Free DOS, 2.15kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/64233/14-3556-cm-lenovo-thinkpad-edge-e431-n4g5mbm

14" (35.56 cm) Lenovo ThinkPad Edge E431 (N4G6WBM)
14" (35.56 cm) Lenovo ThinkPad Edge E431 (N4G6WBM), Midnight Black, двуядрен Intel® Core™ i3 3120M 2.5GHz, HD LED
Display & GeForce GT 740M 2GB (HDMI), 4GB, 500GB, fingerprint, 2xUSB3.0, Free DOS, 2.15kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/64232/14-3556-cm-lenovo-thinkpad-edge-e431-n4g6wbm

20" (50.8 cm) DELL P2012H
20" (50.8 cm) DELL P2012H, HD+ LED, 5ms, 2 000 000:1, 250cd/m2, DVI, 2-портов USB хъб, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/64231/20-508-cm-dell-p2012h

Case DVD Box
Case DVD Box, за 2 диска
http://obiavidnes.com/obiava/64230/case-dvd-box

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/64229/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
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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/64228/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/64227/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/64226/zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/64225/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Инверторен електрожен TIG/MMA 250 с АРГОН
ЕЛЕКТРОЖЕНИТЕ TIG-ММА 250А с дигитален дисплей 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, алуминий,чугунен и стоманен) с диаметър от 1мм до 6мм.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
6mm., включително и с волфрамов електрод в защитена среда (TIG). Изключително високо качество на заварката както
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при черни, така и при цветни метали. Моделите ”TIG-ММА 250А” са апарати за ММА и TIG- електродъгово заваряване и
заваряване с волфрамов електрод в защитна газова среда. Превключването между двата режима става много лесно,
посредством ключе на лицевия панел. СПЕЦИФИКАЦИЯ:. Автоматично охлаждане с вентилатори. Захранващо
напрежение AC V 220/50Hz. Обхват на заваръчния ток /А/: 10-250А Тегло: 7кг. Размери: височина 27см.,широчина
17см.,дължина 36см. Степен на защита IP 21 Входяща мощност (KVA) MMA/TIG- 6,6/4,5 Консумирана мощност при
100% натоварване/250А/: ММА-30V / TIG-20V Окомплектовка: кабел за маса, кабел с ръкохватка за електроди, аргонова
ръкохватка /шланг за TIG заваряване/, маска и аксесоари.
http://obiavidnes.com/obiava/64224/invertoren-elektrojen-tigmma-250-s-argon

ИНВЕРТОРЕН ГЕНЕРАТОР ЗА ТОК 2.2 KW
Инверторната технология означава компактен, олекотен дизайн, който прави генераторите лесни за транспортиране,
независимо дали ги използвате на къмпинга, при риболов, из двора на къщата, като аварийно електрозахранване или в
работата си на открито. Плюс това те са обезшумени, много тихи и по-подходящи за по-широк кръг от приложения.
Оборудвани с OHV двигател, който осигурява висока ефективност и надеждност, тиха работа и дълготраен
експлоатационен живот. Транзисторно-магнитното запалване осигурява чиста и ефикасна искра, която позволява бързо
и лесно запалване и надежна работа дори и при минусови температури без никаква поддръжка. Системата за
автоматично декомпресиране отваря съвсем леко изпускателния клапан когато двигателя не работи, за да намали
обратното съпротивление и да гарантира лекота на камшичното запалване. За предпазване от повреди, двигателят
спира автоматично, когато нивото на маслото(налягането) падне под предписания минимум. Ако не се долее масло,
двигателят не трябва да се стартира повторно, за да се избегне сериозна повреда. Безчетков контролер инверторен тип.
Автоматично регулиране на оборотите на двигателя в съответствие с моментния електрически товар с цел
по-икономичен контрол върху разхода на гориво и безшумна работа - водеща система в индустрията, която осигурява
по-качествено и по-чисто електричество. Резултатите от нея са чиста синусоидална вълна с качество, което е
еквивалентно или по-добро от стандартното мрежово захранване, като полученото електричество може да се използва
дори и при продукти с вградени микрокомпютри. Автоматично прекъсва тока за да предпази генератора, когато
изходното напрежение надвиши зададения максимален капацитет.Инверторния генератор 2200i е с функция EcoThrottle,
която предлага отлична икономия на гориво чрез включването на товар, които определя скоростта на контрола за
управление. Той автоматично регулира скоростта на двигателя до оптималното ниво. Нисък шум и отличен дизайн
произвежда само 52 db от 7 метра, което е еквивалентно на нивото на шум в типичен бизнес офис.2200i има
възможност за паралелна работа с друг 2200i и магат да бъдат свързани в паралел за да предоставят двойно по-голяма
мощност. Технически данни Генератор Максимална мощност 2000 W Номинална мощност 1800 W Постоянна мощност
1900 W Постоянен ток 7 A Фази 1 Напрежение 230 V Фактор на мощност 1 Честота 50 Hz Напрежение на зареждане
12 V Ток на зареждане 8 А Външен тип Затворен Двигател Тип на двигателя HONDA 4 такта бензин Модел на двигателя
GXH100 Брой цилиндри 1 Работен обем 98 cc/ 2.5 HP Стартиране ръчно Охлаждане въздушно Разход на гориво при 100%
0.4л / час Непр. работа с един рез. 10 часа Вместимост на резервоара 4,1 литра Вместимост на картера 0,6литра Ниво
на шум при 7м 52 dB Габарити Д Х Ш Х В 510 Х 290 Х 425 мм Тегло 21 кг Допълнителна информация Паралелно свръзване
- да. Автоматичен старт - не. Авт.рег. на напрежението - да. Защита от ниско ниво на масло - да.
http://obiavidnes.com/obiava/64223/invertoren-generator-za-tok-22-kw

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/64222/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 :)
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http://obiavidnes.com/obiava/64221/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/64220/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

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/64219/sigurna-rabota

ЕЛЕКТРОЖЕНИТЕ TIG-ММА 250А с дигитален дисплей 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, алуминий,чугунен и стоманен) с диаметър от 1мм до 6мм.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
6mm., включително и с волфрамов електрод в защитена среда (TIG). Изключително високо качество на заварката както
при черни, така и при цветни метали. Моделите ”TIG-ММА 250А” са апарати за ММА и TIG- електродъгово заваряване и
заваряване с волфрамов електрод в защитна газова среда. Превключването между двата режима става много лесно,
посредством ключе на лицевия панел. СПЕЦИФИКАЦИЯ:. Автоматично охлаждане с вентилатори. Захранващо
напрежение AC V 220/50Hz. Обхват на заваръчния ток /А/: 10-250А Тегло: 7кг. Размери: височина 27см.,широчина
17см.,дължина 36см. Степен на защита IP 21 Входяща мощност (KVA) MMA/TIG- 6,6/4,5 Консумирана мощност при
100% натоварване/250А/: ММА-30V / TIG-20V Окомплектовка: кабел за маса, кабел с ръкохватка за електроди, аргонова
ръкохватка /шланг за TIG заваряване/, маска и аксесоари.
http://obiavidnes.com/obiava/64218/elektrojenite-tig-mma-250a-s-digitalen-displey-mogat-da-se-izpolzvat-kakto-za-ry

Инверторен електрожен TIG/MMA 250 с АРГОН
ЕЛЕКТРОЖЕНИТЕ TIG-ММА 250А с дигитален дисплей 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, алуминий,чугунен и стоманен) с диаметър от 1мм до 6мм.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
6mm., включително и с волфрамов електрод в защитена среда (TIG). Изключително високо качество на заварката както
при черни, така и при цветни метали. Моделите ”TIG-ММА 250А” са апарати за ММА и TIG- електродъгово заваряване и
заваряване с волфрамов електрод в защитна газова среда. Превключването между двата режима става много лесно,
посредством ключе на лицевия панел. СПЕЦИФИКАЦИЯ:. Автоматично охлаждане с вентилатори. Захранващо
напрежение AC V 220/50Hz. Обхват на заваръчния ток /А/: 10-250А Тегло: 7кг. Размери: височина 27см.,широчина
17см.,дължина 36см. Степен на защита IP 21 Входяща мощност (KVA) MMA/TIG- 6,6/4,5 Консумирана мощност при
100% натоварване/250А/: ММА-30V / TIG-20V Окомплектовка: кабел за маса, кабел с ръкохватка за електроди, аргонова
ръкохватка /шланг за TIG заваряване/, маска и аксесоари.
http://obiavidnes.com/obiava/64217/invertoren-elektrojen-tigmma-250-s-argon

Детективска Агенция Фокс - Детективски Услуги-24 ч.
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
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-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://detective-bg.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/64216/detektivska-agenciya-foks---detektivski-uslugi-24-ch

Частен Детектив Иван Иванов- Репутация за най-добро доказателство!
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/64215/chasten-detektiv-ivan-ivanov--reputaciya-za-nay-dobro-dokazatelstvo

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.
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-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://detective-bg.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/64214/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-burgas

Батерия GP LR1130
Батерия GP LR1130, 1.5V
http://obiavidnes.com/obiava/64213/bateriya-gp-lr1130

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив - Русе , София , Стара Загора
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-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
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/64212/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---ruse--sofiya--stara-zagora

Частен Детектив - Детективска Агенция Инкогнито - Услуги -ЯМБОЛ,ВАРНА,БУРГАС
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
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-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-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
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/64211/chasten-detektiv---detektivska-agenciya-inkognito---uslugi--yambolvarnaburgas

0877696928
-Частен
Търново,Пловдив,Бургас

Детектив

-

Детективска

Агенция

Инкогнито-Велико

Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-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
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/64210/0877696928--chasten-detektiv---detektivska-agenciya-inkognito-veliko-tyrnovoplovd

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro
3D проектиране и интериорен дизайн 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
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интериор с професионална визия.
http://obiavidnes.com/obiava/64209/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro
3D проектиране и интериорен дизайн 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/64208/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro
3D проектиране и интериорен дизайн 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/64207/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro
3D проектиране и интериорен дизайн 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/64206/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

Събиране на вземания, дългове и финансова информация
Събиране вземания, дългове, посредничество изкупуване дългове, ипотеки, посредничество при рефинансиране и
кредитиране
Дължат Ви пари–Ние сме с Вас !
Събиране на просрочени вземания от длъжниците.
а/ Проверка финансовото състояние на длъжника;
б/ Лични контакти с длъжника и с кредитора;
в/ Подписване на договори за изплащане на вземането.
1. Финансова помощ и посредничество при кредитиране.
2. Посредничество при рефинансиране,
3. Изкупуване на дългове. Изкупуване изкупуване ипотеки – посредничество.
4. Правни консултации - банкови проблеми, проблеми с кредити, трудови спорове, търговски дела, проблеми с недвижими
имоти, фирмени договори, съдебно и извънсъдебно събиране на вземания, семейни проблеми, наследствени проблеми,
глоби, наказания, проблеми с администрации и институции – държавни и общински, ипотеки, запори, възбрани и други.
5. Поемане цялостното събиране на задължения.
6. Бизнес съвети и услуги за бизнеса.
Адрес за контакти: „ДЕЛОВИ ГРУП” ООД
град Пловдив, ул. „Драва” № 5
Телефони: 032/96 33 11; 0898 82 97 24
www.turgovebg.com
E-mail: turgove.bg@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/64205/sybirane-na-vzemaniya-dylgove-i-finansova-informaciya

Курсове и частни уроци по руски език в София
Курсове по руски език в София от Учебен център 6+ /тел.: 0894 850 660/. Частни уроци по руски език в София и областта

Страница 71/116

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

07.07.2013

на атрактивни цени от 6 до 12 лв. Всички нива /A1, A2, B1, B2, C1, C2/ и възрасти! Индивидуално и групово обучение!
Посетете ни на официалната ни уеб-страница: http://kursovezavseki.wix.com/kursove !
http://obiavidnes.com/obiava/64204/kursove-i-chastni-uroci-po-ruski-ezik-v-sofiya

Ремонт на покриви-София
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0888 432 962- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
http://obiavidnes.com/obiava/64203/remont-na-pokrivi-sofiya

Rapoo 1090P
Rapoo 1090P, черна, безжична, оптична (1000dpi), компактен USB приемател
http://obiavidnes.com/obiava/64202/rapoo-1090p

Продавам 41.100дка с.Рогош - Пловдивско - 8 ниви с номера:
Продавам 41.100дка с.Рогош - Пловдивско - 8 ниви с номера:
Имот номер Площ (кв.м) Землище Местност
н62858.61.53 4918 Рогош Долна Лъка
н62858.25.25 4859 Рогош Назър Пара
н62858.57.92 5189 Рогош Вачов Бунар
н62858.28.68 3840 Рогош Лозята
н62858.16.40 3141 Рогош Декилиташ
н62858.61.21 7442 Рогош Долна Лъка
н62858.61.4 6211 Рогош Долна Лъка
н62858.14.62 5500 Рогош Казовете
Цена: 780 лв/дка
GSM: 0887 644838
Email: alikaeood@gmail.com
http://www.apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/64201/prodavam-41100dka-srogosh---plovdivsko---8-nivi-s-nomera

Продавам изгодно земеделски земи в Пловдивска-Пазарджишка област
Собственик продава земеделска земя в Пловдивска, Пазарджишка област в землищата на селата:Асеновград, Алеко
Константиново, Белащица, Бенковски, Благоевград, Браниполе, Брестник, Брестовица, Верен, Виница, Войводиново,
Войсил, Гелеменово, Говедаре, Горна Махала, Горни Воден, Градина, Гранит, Граф Игнатиево, Добровница, Долна Махала,
Долни Воден, Драгор, Желязно, Звъничево, Златитрап, Златовръх, Ивайло, Извор, Изгрев-Благоевград, Йоаким Груево,
Искра, Исперихово, Кадиево, Караджово, Караджалово, Катуница, Козарско, Костиево, Кочево, Кричим, Крумово,
Куклен, Куртово Конаре, Леново, Мало Конаре, Марково, Медковец, Мененкьово, Мокрище, Момино село, Мулдава, Ново
Село, Огняново, Опълченец, Оризари, Отец-Кирилово, Павелско, Пазарджик,Перущица, Пловдив, Православен, Първенец,
Радиново, Рогош, Садово, Синитово, Симеоновец, Стамболийски, Строево, Триводици, Труд, Устина, Хасково, Храбрино,
Цалапица, Царацово, Черна гора, Чешнегирово, Чурен, Ягодово
АЛИКА ЕООД
http://www.apollon.net
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GSM: 0887644838
Еmail: alikaeood@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/64200/prodavam-izgodno-zemedelski-zemi-v-plovdivska-pazardjishka-oblast

Rapoo 3100P
Rapoo 3100P, черна, безжична (5GHz), оптична (1000dpi), компактен USB приемател
http://obiavidnes.com/obiava/64199/rapoo-3100p

КОФРАЖИСТИ - КОМПЛЕКСНА БРИГАДА 0884 57 87 62
Кокплексна бригада груб строеж извръшва строителни услуги кофраж,арматура,зидария ,хидро и
топло изолация ,вертикална планировка .Строеж на къщи,вили,офиси,жилишни сгради ,подпорни
стени ,огради,фундаменти ,басейни,септични ями,барбекюта,навеси,стълбища ,тераси.Ремонт на
покриви и строеж на нови . Бетонни армирани и декоративни настилки .Строеж от основи до
покрив
http://obiavidnes.com/obiava/64198/kofrajisti---kompleksna-brigada-0884-57-87-62

Rapoo 3100P
Rapoo 3100P, бяла, безжична (5GHz), оптична (1000dpi), компактен USB приемател
http://obiavidnes.com/obiava/64197/rapoo-3100p

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/64196/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
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/64195/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
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познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/64194/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/64193/zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/64192/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Rapoo 6610
Rapoo 6610, сива, bluetooth/безжична, оптична (1000dpi), компактен USB приемател
http://obiavidnes.com/obiava/64190/rapoo-6610

Детективска Агенция Аякс e Вашият успешен избор на частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/64189/detektivska-agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

Детективска агенция Аякс-24/7 -Варна Русе Шумен Бургас Велико Търново
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
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Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/64188/detektivska-agenciya-ayaks-247--varna-ruse-shumen-burgas-veliko-tyrnovo

Частен Детектив Агенция Аякс -Пловдив Стара Загора Ямбол Сливен
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.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/64187/chasten-detektiv--agenciya-ayaks--plovdiv-stara-zagora-yambol-sliven

Курсове по рисуване от „Изкуството на Ив“
„Изкуството на Ив“ предлага курсове по рисуване за деца, възрастни, както и за кандидат студенти и гимназисти.
http://obiavidnes.com/obiava/64186/kursove-po-risuvane-ot-izkustvoto-na-iv

Rapoo T6
Rapoo T6, черна, multi-touch сензорна повърхност, безжична, оптична (1000dpi), компактен USB приемател
http://obiavidnes.com/obiava/64185/rapoo-t6

Най-слънчевата почивка на море в Гърция - Happy COLORS.
Най-хубавата почивка на море в Гърция ви очаква в семеен хотел Happy COLORS. Хотелът се намира в центъра на
курорта Ставрос в началото на Халкидики. Разположен е само на 1 минута пеша от централния плаж и на 20 метра от
главната улица. Местоположението му съчетава спокойствието на тиха улица и близостта на плаж, заведения и
магазини. Разгледайте апартаментите и стаите и изберете вашата цветна почивка на http://www.holiday-greece.info
За контакти: 0 88 69 61 888, holiday.greece@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/64184/nay-slynchevata--pochivka-na-more-v-gyrciya---happy-colors

ROCCAT Kone Pure Color - Hellfire Red
ROCCAT Kone Pure Color - Hellfire Red, лазерна (200-8200dpi), светеща, макроси, USB
http://obiavidnes.com/obiava/64183/roccat-kone-pure-color---hellfire-red
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Детективска агенция "Стар"-0885350440/ Варна
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
http://obiavidnes.com/obiava/64182/detektivska-agenciya-star-0885350440-varna

Ремонт на покриви - в цялата страна
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0888 432 962- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
http://obiavidnes.com/obiava/64181/remont-na-pokrivi---v-cyalata-strana

Ремонт на покриви - в цялата страна
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0888 432 962- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
http://obiavidnes.com/obiava/64180/remont-na-pokrivi---v-cyalata-strana

Строителни услуги - Груб строеж
-смяна на водосточни тръби и улуци.-(алпинисти)
-пренареждане на керемиди.
-отстраняване на течове.
-хидроизолация.
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-теракот,фаянс,камък и др.
-стеннаизолация.
-топлоизолация.-(алпинисти)
-груб строеж,кофраж,зидария.
-всякакви замазки,мазилки,шпакловки.
-всякакво боядисване.-(алпинисти)
-всякакви довършителни ремонти.-(алпинисти)
GSM:0888 432 962- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
http://obiavidnes.com/obiava/64179/stroitelni-uslugi---grub-stroej

АСВ СЕЛЕКТ-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ
ДОСЪДЕБНО И СЪДЕБНО СЪБИРАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ!!!! ИЗДИРВАНЕ И ПРЕГОВОРИ С ДЛЪЖНИЦИ
И ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛИ !!! [уеб сайт], или тел:+359895559353, +35924176265 Ние от АСВ Селект искаме да ви
предложим извънсъдебна и съдебна помощ при нежелание от страна на Ваши длъжници да заплатят просрочените си
задължения. Даваме преимущество на срещите "лице в лице" с длъжниците, както и индивидуалният подход към всеки
конкретен казус. АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ " СЕЛЕКТ " е с предмет на дейност извънсъдебно събиране
на вземания, цесиране на задължения. Специалисти сме в издирването на укриващи се длъжници и лизингополучатели.
Агенцията се съобразява изцяло с особеностите на българското законодателство.
http://obiavidnes.com/obiava/64177/asv-selekt-agenciya-za-sybirane-na-vzemaniya

Rapoo E9050
Rapoo E9050, черна, безжична, ultra-slim, компактен USB приемник
http://obiavidnes.com/obiava/64176/rapoo-e9050

Magic Ex Hose Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти
Magic Ex Hose
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
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www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/64175/magic-ex-hose--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-pyti

Rapoo E9050
Rapoo E9050, бяла, безжична, ultra-slim, компактен USB приемник
http://obiavidnes.com/obiava/64174/rapoo-e9050

Пейнт Ролер – комплект валяци за бързо боядисване
Пейнт Ролер – комплект валяци за бързо боядисване
Paint Runner Пейнт Ранър – комплект валяци за бързо, лесно и
удобно боядисване,без мръсотия и бъркотия.
Боядисвайте като професионалист за минимално време и усилия!
ПРЕДИМСТВА
-

БЕЗ капене
Без стълба
по-малко разходи
по-малко време
по-малко напрежение

Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
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/64173/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
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
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1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/64172/nayser-dayser-kuhnensko-rende---pomoshtnik-na-vsyaka-domakinya

Пречиствател на въздух с UV бактерицидна лампа, йонизатор, озонатор и НЕРА филтър, с
дистанционно управление
Пречиствател на въздух с UV бактерицидна лампа, йонизатор, озонатор и
НЕРА филтър, с дистанционно управление
1. Използва принципа на изпускане на електрони под действието на
високо напрежение за получаване на отрицателни йони и активен кислород , посредством ултравиолетово лъчение бързо
унищожаващи бактерии, вируси, акари и други
микроорганизми, ефектно предотвратяват заболяванията предавани по въздушен път.
2. Неутрализира вредните газове, абсорбира и отстранява цигарения дим, а така също и други миризми, правейки въздуха
чист и свеж.
3. UV лъчението се използва за предотвратяване на разпространение на
заболяванията, като унищожава бактериите прихванати в НЕРА филтъра.
4. Вградения вентилатор с две степени на работа (за по-малки и
по-големи , за по-чисти или по-замърсени помещения) ускорява разнасянето на заредените частици в целия обем на
помещението.
5. Използването на специален въздушен филтър – двуслоен /един слой с
активен въглен и един слой с НЕРА филтър , гарантира захващането на частици с големина –
0.03микрона.
6. Комбинацията от UV лампа и HEPA филтър се счита за най ефективния метод за
премахването на алергени, вируси, миризми, лек прах и други твърди частици.
7. Ефективно прихваща много замръсители, в това число и летливи
органични съединения, миризми, цигарен дим и микроорганизми.
8 .Ново - възможност за озониране на вода

Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
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www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/64171/prechistvatel-na-vyzduh-s-uv-baktericidna-lampa-yonizator-ozonator-i-nera-filty

Квантов анализатор - Биоскенер 38 Теста на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 38 Теста на български език
МОДЕЛ 2013 Г С ВГРАДЕН ИНТЕРФЕЙС НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 37 подробни отчета (34 за мъж/34 за жена) с общо над 240 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 38-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
http://obiavidnes.com/obiava/64170/kvantov-analizator---bioskener-38-testa-na-bylgarski-ezik

Rapoo E9070
Rapoo E9070, бяла, безжична, ultra-slim, компактен USB приемник
http://obiavidnes.com/obiava/64169/rapoo-e9070

Rapoo E6300 for iPad
Rapoo E6300 for iPad, bluetooth, черна, утра-компактна
http://obiavidnes.com/obiava/64168/rapoo-e6300-for-ipad

Слушалки Rapoo H1030
Слушалки Rapoo H1030, черни, безжични, микрофон, USB
http://obiavidnes.com/obiava/64167/slushalki-rapoo-h1030

Слушалки Rapoo H6060
Слушалки Rapoo H6060, черни, bluetooth
http://obiavidnes.com/obiava/64166/slushalki-rapoo-h6060

ДО ДЕТЕКТИВСКАТА КОЛЕГИЯ
МОЛЯ ДА НЕ СЕ САМОРЕКЛАМИРАМЕ!

Страница 80/116

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

07.07.2013

http://obiavidnes.com/obiava/64165/do-detektivskata-kolegiya

ПЪТСТРОЙ 92
Пътно-строителна компания ПЪТСТРОЙ 92 АД извършва строителство и поддържане на автомагистрали, интегрира
градски комуникации и осъществява аеродромно строителство. Приема на адрес: София, бул. Арсеналски 111, тел.: 02
902 69 80.
http://obiavidnes.com/obiava/64164/pytstroy-92

ЮРИДИЧЕСКО
ОБСЛУЖВАНЕ,СЪДЕЙСТВИЕ,БЕЗПЛАТНИ
КОНСУЛТАЦИИ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!

ЮРИДИЧЕСКИ

КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ПРЕД ФАЛИТ,НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ,ЗАПОР НА
ДРУЖЕСТВЕНИТЕ ДЯЛОВЕ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
Правна кантора „ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ” Предлагаме на своите клиенти висококвалифицирано юридическо обслужване и
консултации.
1. 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 БАНКИ доставчици и други
контрагенти, ние сме Вашето РЕШЕНИЕ !!!
2. Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
3. Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
4.Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
5.След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши сътрудници и партньори,за
да Ви освободим за 1 час от юридическа и финансова отговорност.
Офертата е валидна за ЕАД АД ЕООД ООД от всички бизнес сектори и региони на България.
Правна кантора „ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ” ЗА контакти със нас тел:0886346230 0897558320
http://obiavidnes.com/obiava/64163/yuridichesko-obslujvanesydeystviebezplatni-yuridicheski-konsultacii--na-firmi-sys-

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ!!! БЕЗПЛАТНИ ЮРИДИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ
!!!
КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ПРЕД ФАЛИТ,НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ,ЗАПОР НА
ДРУЖЕСТВЕНИТЕ ДЯЛОВЕ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
Правна кантора „ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ” Предлагаме на своите клиенти висококвалифицирано юридическо обслужване и
консултации.
1. 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 БАНКИ доставчици и други
контрагенти, ние сме Вашето РЕШЕНИЕ !!!
2. Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
3. Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
4.Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
5.След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши сътрудници и партньори,за
да Ви освободим за 1 час от юридическа и финансова отговорност.
Офертата е валидна за ЕАД АД ЕООД ООД от всички бизнес сектори и региони на България.
Правна кантора „ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ” ЗА контакти със нас тел:0886346230 0897558320
http://obiavidnes.com/obiava/64162/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-bezplatni-yuridicheski-konsultacii-

товарен транспорт в София
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
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Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/64161/tovaren-transport-v-sofiya

Товарни превози
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/61018/tovarni-prevozi

Курсове и частни уроци по италиански език в София
Курсове по италиански език в София от Учебен център 6+ /тел.: 0894 850 660/. Частни уроци по италиански език в София
и областта на атрактивни цени от 6 до 12 лв. Всички нива /A1, A2, B1, B2, C1, C2/ и възрасти! Индивидуално и групово
обучение! Посетете ни на официалната ни уеб-страница: http://kursovezavseki.wix.com/kursove !
http://obiavidnes.com/obiava/63960/kursove-i-chastni-uroci-po-italianski-ezik-v-sofiya

Офис под наем
Офис под наем
Отдавам под наем офис срещу хотел „Ленинград” на спокойно място в новопостроена жилищна сграда на 1-вия етаж.
Състои се от две самостоятелни помещения, тераса, баня и тоалетна. Обща квадратура на офиса около 58 кв.м.
ОБЯВАТА Е ОТ СОБСТВЕНИК!
Офисът се отдава полуобзаведен.
Цена по споразумение.
Лице за контакти: Мария Делова
Телефон: 0898 829 724
http://obiavidnes.com/obiava/64160/ofis-pod-naem

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Велико Търново
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Контакти: 0888400413,0897024504
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http://detective-bg.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/64159/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-veliko-tyrnovo

Детективска Агенция Фокс-Частен Детектив -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://detective-bg.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/64158/detektivska-agenciya-foks-chasten-detektiv--burgas

Цифровое пианино - акустического пианино. Музыкальные инструменты!
Цифровое пианино - акустического пианино. Музыкальные инструменты!
Вы можете заказать необходимый инструмент - Мы доставим!
Acustico - предназначена для Вас!
Болгария
София
улицы: ."Одрин " № 160 /до бул.”Сливница” /
e-mail: acustico@abv.bg ,
www.acusticobg.com
www.digitalpianobg.com ,
Skype: acustico.bg
тел: 02/8914053 ,
моб.тел. 0887514046
гр.София
ул."Одрин " № 160 /до бул.”Сливница” /
acusticobg@abv.bg ,
www.acusticobg.com
02/8914053 , 0887514046
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http://obiavidnes.com/obiava/64157/cifrovoe-pianino---akusticheskogo-pianino-muzkalyne-instrument

Продавам 41.100дка с.Рогош - Пловдивско - 8 ниви с номера
Продавам 41.100дка с.Рогош - Пловдивско - 8 ниви с номера:
Имот номер Площ (кв.м) Землище Местност
н62858.61.53 4918 Рогош Долна Лъка
н62858.25.25 4859 Рогош Назър Пара
н62858.57.92 5189 Рогош Вачов Бунар
н62858.28.68 3840 Рогош Лозята
н62858.16.40 3141 Рогош Декилиташ
н62858.61.21 7442 Рогош Долна Лъка
н62858.61.4 6211 Рогош Долна Лъка
н62858.14.62 5500 Рогош Казовете
Цена: 780 лв/дка
GSM: 0887 644838
Email: alikaeood@gmail.com
http://www.apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/64156/prodavam-41100dka-srogosh---plovdivsko---8-nivi-s-nomera

Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/64155/masajna-masajirashta-sedalka

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/64154/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
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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/64153/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/64152/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

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/64151/sigurna-rabota

0877696928
-Частен
Търново,Пловдив,Бургас

Детектив

-

Детективска

Агенция

Инкогнито-Велико

Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-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
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/64150/0877696928--chasten-detektiv---detektivska-agenciya-inkognito-veliko-tyrnovoplovd

0877696928 -Частен Детектив - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
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-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-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
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/64149/0877696928--chasten-detektiv---detektivska-agenciya-inkognito

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ и ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - АД , ЕАД , ООД и ЕООД.
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство. Нашата задача е да помагаме на
търговски и акционерни дружества независимо от организационната им структура ООД, ЕООД, АД и ЕАД да
преодолеят затрудненията си свързани с натрупани задължения или други съображения пречещи на нормалното им
функциониране.
Какво предлагаме на своите клиенти:
1. В рамките на 1 час осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
2. ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
3. Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
4. Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има
влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето
решение с компетентен съвет.
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.
Към всеки случай се отнасяме с нужната сериозност, индивидуален подход и отговорност.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
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гр.Велико Търново
Е. Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/64148/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ и ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - АД , ЕАД , ООД и ЕООД.
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство. Нашата задача е да помагаме на
търговски и акционерни дружества независимо от организационната им структура ООД, ЕООД, АД и ЕАД да
преодолеят затрудненията си свързани с натрупани задължения или други съображения пречещи на нормалното им
функциониране.
Какво предлагаме на своите клиенти:
1. В рамките на 1 час осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
2. ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
3. Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
4. Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има
влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето
решение с компетентен съвет.
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.
Към всеки случай се отнасяме с нужната сериозност, индивидуален подход и отговорност.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/64147/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ и ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - АД , ЕАД , ООД и ЕООД.
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство. Нашата задача е да помагаме на
търговски и акционерни дружества независимо от организационната им структура ООД, ЕООД, АД и ЕАД да
преодолеят затрудненията си свързани с натрупани задължения или други съображения пречещи на нормалното им
функциониране.
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Какво предлагаме на своите клиенти:
1. В рамките на 1 час осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
2. ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
3. Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
4. Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има
влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето
решение с компетентен съвет.
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.
Към всеки случай се отнасяме с нужната сериозност, индивидуален подход и отговорност.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/64146/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

ИДЕАЛНИЯТ НАЧИН ДА ПЕЧЕЛИТЕ ДО 30-50 ЛЕВА ДНЕВНО-ПРАВИ ПАРИ ПРЕЗ
СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ от ДОМА СИ
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/64145/idealniyat-nachin-da-pechelite-do-30-50-leva-dnevno-pravi-pari-prez-svobodnoto-si-v

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
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/64144/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn
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30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/64143/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/64142/zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/64141/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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,
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http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/64140/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/64139/detektivska-agenciya-anagrama---detektivski-uslugi

Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти
Magic x Hose
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
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/64138/magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-pyti

Детективска агенция Авалон - 24ч. дискретни 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 ,
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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/64137/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

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

НА

Извършваме ЦЯЛОСТНИ И ДОВЪРШИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ :
* ОБЛИЦОВКИ: фаянс, теракота, гранитогрес, мрамор, полагане на мокет, балатум и др.
* МОНТАЖИ НА: тоалетни чинии, казанчета, умивалници, батерии, душ кабини, вани, бойлери, аксесоари ,
лайсни,ревизионни отвори,вентилатори.
* БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ: шпакловки, боядисване с бял и цветен латекс, блажно боядисване, лепене на тапети,
пръскани и декоративни мазилки.
* ДРУГИ:
- Монтаж на ГИПСКАРТОН-окачени тавани,преградни стени,предстенни обшивки.Интериорни решения.
- ЗИДАРИЯ- на тераси,преди монтаж на дограма; изграждане на ново разпределение на стени и др.
- УСВОЯВАНЕ на тераси към стаи.
- ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЕРМОИЗОЛАЦИЯ на тераси, стени, тавани,жилища, мазета и влажни помещения.
- ОБРЪЩАНЕ на врати и прозорци след поставяне на нова дограма.
- ВиК -професионален ДЕМОНТАЖ и МОНТАЖ на всички видове водопроводни мрежи..
- МОНТАЖ на ДОГРАМА-BRUGMAN,WEISS PROFIL,КОМАРНИЦИ,ЩОРИ.
- Предлагаме КАЧЕСТВЕН НЕМСКИ ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ-БЕЗПЛАТЕН МОНТАЖ И ПОДЛОЖКА, ЕСТЕСТВЕН
ТРИСЛОЕН ПАРКЕТ,МАСИВЕН ПАРКЕТ.
- КЪРТЕНЕ.ИЗВОЗВАНЕ на строит.отпадъци.
- Снабдяваме с материали БЕЗ НАДЦЕНКА.
БЕЗПЛАТЕН ОГЛЕД.Дизайнерска консултация и коректност. ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КАЧЕСТВО И СРОКОВЕ.
ДМ СТРОЙ ЕООД Ви предлага БОГАТИЯ СИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ,ПЪЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ И КОРЕКТНОСТ,за
да осъществите с лекота предстоящия Ви ремонт.Екипът ни се състои от строителен инжинер,технически
ръководител и опитни майстори,доказали качествата си на различни обекти.
Фирмата извършва груб строеж на сгради от пета категория.
ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ 0889 240 656, 0877 670 055,
Виж и научи повече за нас на : www.stroiremont.bg
http://obiavidnes.com/obiava/64136/fayansnastilkivikgipskartonshpaklovkaboyadisvaneremont-na-banya-maystoridogov

Продавам 41.100дка с.Рогош - Пловдивско - 8 ниви с номера
Продавам 41.100дка с.Рогош - Пловдивско - 8 ниви с номера:
Имот номер Площ (кв.м) Землище Местност
н62858.61.53 4918 Рогош Долна Лъка
н62858.25.25 4859 Рогош Назър Пара
н62858.57.92 5189 Рогош Вачов Бунар
н62858.28.68 3840 Рогош Лозята
н62858.16.40 3141 Рогош Декилиташ
н62858.61.21 7442 Рогош Долна Лъка
н62858.61.4 6211 Рогош Долна Лъка
н62858.14.62 5500 Рогош Казовете
Цена: 780 лв/дка
GSM: 0887 644838
Email: alikaeood@gmail.com
http://www.apollon.net
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http://obiavidnes.com/obiava/64135/prodavam-41100dka-srogosh---plovdivsko---8-nivi-s-nomera

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/64134/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet

НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ
Разнообразете живота си ако ви е скучно и висите цял ден в нета.Спечелете допълнителни приходи като участвате в
нашият мащабен проект,където ще ви научим как да печелите приходи от интернет и ще получите пълна подкрепа по
Skype от наша страна за повече информация пишете ни на Skype име obqva10 или посетете сайта ни www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/64133/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

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/64132/sigurna-rabota

Нов клон на фондация „Ейнджълс” в град Пловдив
В град София на 14.06.2013 г. се състоя събрание на председателите на фондация „Ейнджълс” – клон София, на клон
Стара Загора – Димитър Голев и изпълнителния директор на фондацията – Ивелин Кичуков. На срещата се взе
решението за откриване на нов клон на фондацията в гр. Пловдив, като начело бе избран да застане г-н Борис Атанасов.
Г-н Атанасов е собственик на верига магазини за Био продукти, а и не на последно място е от град Пловдив. Той
засвидетелства готовност и желание за осъществяване предмета на дейност и целите, които си е поставила
фондацията. По този начин ще се погне на деца в неравностойно положение в тази област и ще се помогне за тяхното
социализиране и развитие в обществото. Екипът на фондация „Ейнджълс” пожела попътен вятър на новия клон в
лицето на неговия председател г-н Атанасов с пожелание за много реализирани благотворителни проекти, с който да се
дарят повече детски усмивки.
Защото заедно повече...!
http://obiavidnes.com/obiava/64131/nov-klon-na-fondaciya-eyndjyls--v-grad-plovdiv

„Ангели” посетиха децата от СОУ ЗА ДЕЦА С НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ "ЛУИ БРАЙЛ"
Председателя на Фондация „Ейнджълс - клон София" – Красимира Марчева показаха своята загриженост и се отзоваха
на нуждите на децата от СОУ ЗА ДЕЦА С НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ "ЛУИ БРАЙЛ". Ангелите на фондацията Борис
Гълъбов и Даниел Тодоров дариха хладилник на децата от училището, за да осигурят по-добри условия за техните
ежедневни нужди. Хладилникът е на стойност 250 лв., и е дарение от г-н Кичуков и чрез ангелите на фондацията бе
предоставен на училището.
Защото заедно можем повече.......
http://obiavidnes.com/obiava/64130/angeli-posetiha-decata-ot-sou-za-deca-s-narusheno-zrenie-lui-brayl

Поредното дарение направено от г-н Ивелин Кичуков към фондация „Ейнджълс”
Фондация „Ейнджълс” – клон София получи поредното дарение от създателя си – г-н Ивелин Кичуков. В деня на детето
01.06.2013г. той дари на фондацията хладилник на стойност 250 лв, който ще бъде дарен на СОУ за деца с нарушено
зрение Луи Брайл, гр. София. Председателя на Фондация „Ейнджълс” – клон София в лицето на Красимира Марчева ,
благодари на г-н Кичуков за дарението и възможността да се помогне на деца в неравностойно положение.
За пореден път фондация Ейнджълс показа, че заедно можем повече…..
http://obiavidnes.com/obiava/64129/porednoto-darenie-napraveno-ot-g-n-ivelin--kichukov-kym-fondaciya-eyndjyls
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Представители на Ай Еф Джи Лизинг АД взеха участие във форума за финансиране на бизнеса
На 11.06.2013г. в Хотел Шератон бе организиран от екипа на MoitePari.bg първото издание на финансовия форум
Финансиране на бизнеса. Представители от „Ай Еф Джи Лизинг” АД бяха Мениджър проекти – Елена Иванова и Главния
счетоводител – Красимира Марчева. Форумът бе организиран с цел да се представят начините за подпомагане
развитието на малкия и среден бизнес. На семинара присъстваха и хора от банковия сектор и от бизнеса,
счетоводители, финансови мениджъри, изпълнителни директори, които имаха възможността да се запознаят с
начините за финансиране и по-конкретно с европейската програма Jeremie, насърчителни програми, експортно
финансиране, финансиране от небанкови институции като Ай Еф Джи Лизинг АД, финансиране на лизинг и факторинг и
дялови инвестиции. Спонсори на събитието бяха определената за най-стабилна банка за 2012 г. - Уникредит Булбанк и
МКБ Юнионбанк.
http://obiavidnes.com/obiava/64128/predstaviteli-na-ay-ef-dji-lizing-ad-vzeha-uchastie-vyv-foruma-za-finansirane-na-

Стажантска програма от Ай Еф Джи Лизинг съвместно с НБУ
„Ай Еф Джи Лизинг” и Нов Български Университет организират съвместна стажантска програма. Студенти от
специалностите Икономика, Счетоводство, Финанси, Маркетинг и Право ще проведат своя стаж и практическо
обучение в централния офис в гр. София на дружеството. Стажът ще продължи няколко месеца, като стажантите ще
имат възможност да се специализират в сферата, в която се обучават и се развиват. „Ай ЕФ Джи Лизинг” дава
възможност за реализиране в сферата на финансите и с желание очаква да посрещне новите си колеги.
http://obiavidnes.com/obiava/64127/stajantska-programa-ot-ay-ef-dji-lizing-syvmestno-s-nbu

Детективска агенция "Стар"-0885350440 Пловдив
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
http://obiavidnes.com/obiava/64126/detektivska-agenciya-star-0885350440-plovdiv

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по математика
Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по математика в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидат-студенти по математика:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
обучение за решаване на задачи и решаване на тест;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/64125/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-matematika
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Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по история
Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по история в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по ИСТОРИЯ:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
обучение за развиване на тема и решаване на тест;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/64124/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-istoriya

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по български език и литература
Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по български език и литература в ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
обучение за развиване на тема и решаване на тест;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/64123/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-bylgarski-ezik-i-literatura

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по биология и химия
Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по биология и химия в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по БИОЛОГИЯ и ХИМИЯ:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
обучение за развиване на тема и решаване на тест;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/64122/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-biologiya-i-himiya

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по ГЕОГРАФИЯ
Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по ГЕОГРАФИЯ в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по ГЕОГРАФИЯ:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
обучение за развиване на тема и решаване на тест;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/64121/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-geografiya

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по английски, немски и френски език
Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по английски, немски и френски език в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
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„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ и ФРЕНСКИ ЕЗИК:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
обучение за развиване на есе и решаване на тест;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/64120/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-angliyski-nemski-i-frenski-ezik

Курсове за кандидатсване в УНСС в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидатсване в УНСС в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидатстване в УНСС по всички предмети (български език и литература,
история, география, математика, английски, немски и френски език):
целогодишно обучение в над 100 астрономически часа, допълнителни часове за тренинг в решаване на тестове и пробни
изпити;
малки групи, високо квалифицирани преподаватели;
удобен офис-центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/64119/kursove-za-kandidatsvane-v-unss-v-obrazovatelen-centyr-interlogos

Курсове за МАТУРА в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
Курсове за МАТУРА в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага подготовка за МАТУРА по всички предмети (български език и литература, история,
география, математика, химия, биология, английски, немски и френски език):
целогодишно обучение в над 100 астрономически часа, допълнителни часове за тренинг в решаване на тестове и пробни
матури;
малки групи, квалифицирани преподаватели;
преподаване на целия матуритетен материал и регулярно изпитване;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/64118/kursove-za-matura-v-obrazovatelen-centyr-interlogos

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ в СУ, УНСС, УАСГ, ВТУ, ЮЗУ, ЛТУ
Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ в СУ, УНСС, УАСГ, ВТУ, ЮЗУ, ЛТУ в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидатстване в СУ, УНСС, УАСГ, ВТУ, ЮЗУ, ЛТУ по български език и
литература, история, география, математика, химия, биология, английски, немски, и френски език:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
малки групи и опитни преподаватели;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/64117/kursove-za-kandidat-studenti-v-su-unss-uasg-vtu-yuzu-ltu

Курсове за кандидатстване след 7 клас
Курсове за кандидатстване след 7 клас в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
"ИНТЕРЛОГОС" предлага курсове за кандидатстване след 7 клас :
целогодишно обучение в 90 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг в решаване на тест и пробни изпити;
подробно преподаване на целия материал от 5, 6 и 7 клас;
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тренинг в решаване на задачи и упражнение върху трансформиращ преразказ;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/64116/kursove-za-kandidatstvane-sled-7-klas

СЪВЕТ КЪМ КЛИЕНТИТЕ НА ДЕТЕКТИВСКИ АГЕНЦИИ
СЪВЕТ КЪМ КЛИЕНТИТЕ НА ДЕТЕКТИВСКИ АГЕНЦИИ
ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ – СЪВЕТИ
ЧАСТНИ ДЕТЕКТИВИ - СЪВЕТИ
Уважаеми клиенти,
Водени от емоцийте си често прибързвате с избора на детективи. Поради зачестилите оплаквания от клиенти за
детективи измамници Ние членовете на Детективската колегия Ви съветваме да обръщате внимание на следните неща
при избора си на детектив или детективска агенция :
1. Проверявайте дали детектива или детективската агенция разполага с офис, което гарантира, че ще Ви предложи
дискретна среща , а не по кафета и бензиностанций с което рискувате да бъдете измамени.
2. Изисквайте легитимация от детектива/ служебна карта с номер и и значка с номер / , за да знаете с кого говорите и
кой е той.
3. Проверявайте дали детектива или детективската агенция имат реален сайт в интернет ,където детайлно са
посочени не само услугите, а и подробни данни за контакти / адрес на офис имена и телефони /.
4. Проверявайте дали могат да Ви издадат необходимият платежен документ и да Ви предложат да подпишете
договор.
Обръщайки внимание на тези няколко съвета вероятността да попаднете на детективи измамници и да останете
излъгани се свежда до минимум.
ДЕТЕКТИВСКА КОЛЕГИЯ
http://obiavidnes.com/obiava/64115/syvet-kym-klientite-na-detektivski-agencii

Курс по италиански език за студенти по програмата Еразъм
Учебен център Орбис организира полуинтензивен курс по италиански език за студенти, заминаващи по програмата
Еразъм в Италия. Работи се по системата „Progetto Italiano”. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения –
четене, писане, слушане, говорене. Продължителност: 80 часа. Цена: 250лв. Курсът се провежда в понеделник, вторник и
четвъртък следобед от 9.30 до 12.30ч. Начало на курса: 15 юли.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
За повече информация:
GSM: 0898714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/64114/kurs-po-italianski-ezik-za-studenti-po-programata-erazym

Курс по португалски език за студенти по програмата Еразъм
Учебен център Орбис организира полуинтензивен курс по португалски език, ниво А1, за студенти, заминаващи по
програмата Еразъм в Португалия. Работи се по системата „Aprender portugues”. В процеса на обучение се развиват
всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Продължителност: 50 часа. Цена: 160лв. Курсът ще се
провежда вторник, сряда и петък от 18.00 до 20.00. Начало на курса: 9 юли.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
За повече информация:
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GSM: 0898714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/64113/kurs-po-portugalski-ezik-za-studenti-po-programata-erazym

Интензивен курс по немски език A1
Учебен център Орбис организира интензивен курс по немски език начално ниво. По време на обучението се развиват
всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000 думи,
необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на немски език. Курсът се провежда от
понеделник до петък, сутрин от 9.30 до 12.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало: 15 юли. Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/64112/intenziven-kurs-po-nemski-ezik-a1

Интензивен курс по италиански език А1
Учебен център Орбис организира интензивен курс по италиански език ниво А1. Курсът е 80 учебни часа. Обучението се
провежда от понеделник до петък, сутрин от 10.00 до 13.00ч. Работи се по системата „Progetto Italiano”. В процеса на
обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Цена 250лв. Начало на курса: 15юли
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
За повече информация:
GSM: 0898714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/64111/intenziven-kurs-po-italianski-ezik-a1

Интензивен курс по френски език А2
Учебен център Орбис организира интензивен курс по френски език ниво А2. Курсът е 80 учебни часа. Обучението се
провежда всеки делничен ден сутрин от 10.00 до 13.00ч. Работи се по системата „Echo”. В процеса на обучение се
развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Цена 250лв. Начало на курса: 15 юли.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
За повече информация:
GSM: 0898714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/64110/intenziven-kurs-po-frenski-ezik-a2

Интензивен курс по португалски език
Учебен център Орбис организира интензивен курс по португалски език ниво А1. Курсът е 50 учебни часа. Обучението се
провежда от понеделник до петък сутрин от 10.00 до 12.00 ч. Работи се по системата „Aprender portugues”. В процеса
на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Цена 160 лв. Начало на курса: 8 юли.
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Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
За повече информация:
GSM: 0898714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/64109/intenziven-kurs-po-portugalski-ezik

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/64108/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
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/64107/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/64106/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Португалски език- разговорен курс
Учебен център Орбис организира разговорен курс по португалски език. Курсът е предназначен за хора учили или в
момента изучаващи италиански език от ниво А2 до С1. Целта на курса е да се развият умения за водене на разговор като
се работи по определени теми. Продължителност 30 часа, два пъти седмично (вторник и четвъртък) от 18.30 до 20.30
часа. Начало: 16 юли. Цена: 100лв.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
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ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/64105/portugalski-ezik--razgovoren-kurs

ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/64104/zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

Немски език- разговорен курс
Учебен център Орбис организира разговорен курс по немски език. Курсът е предназначен за хора учили или в момента
изучаващи италиански език от ниво А2 до С1. Целта на курса е да се развият умения за водене на разговор като се
работи по определени теми. Продължителност 30 часа, два пъти седмично (понеделник и сряда) от 18.30 до 20.30 часа.
Начало: 8юли . Цена:100лв.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/64103/nemski-ezik--razgovoren-kurs

Детективска агенция Аякс-24/7 -Варна Русе Шумен Бургас Велико Търново
. 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.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/64102/detektivska-agenciya-ayaks-247--varna-ruse-shumen-burgas-veliko-tyrnovo
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НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/64101/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Френски език- разговорен курс
Учебен център Орбис организира разговорен курс по френски език. Курсът е предназначен за хора учили или в момента
изучаващи италиански език от ниво А2 до С1. Целта на курса е да се развият умения за водене на разговор като се
работи по определени теми. Продължителност 30 часа, два пъти седмично (вторник и четвъртък) от 18.30 до 20.30
часа. Начало: 9юли . Цена:100лв.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/64100/frenski--ezik--razgovoren-kurs

Частен Детектив Агенция Аякс -Пловдив Стара Загора Ямбол Сливен
. 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.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/64099/chasten-detektiv--agenciya-ayaks--plovdiv-stara-zagora-yambol-sliven

Италиански език- разговорен курс
Учебен център Орбис организира разговорен курс по италиански език. Курсът е предназначен за хора учили или в момента
изучаващи италиански език от ниво А2 до С1. Целта на курса е да се развият умения за водене на разговор като се
работи по определени теми. Продължителност 30 часа, два пъти седмично (понеделник и сряда) от 18.30 до 20.30 часа.
Начало: 8юли . Цена:100лв.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/64098/italianski--ezik--razgovoren-kurs

Детективска Агенция Аякс e Вашият успешен избор на частен детектив
. 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.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/64097/detektivska-agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

Детективска агенция "Стар"-0885350440/ София
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
http://obiavidnes.com/obiava/64096/detektivska-agenciya-star-0885350440-sofiya

Детективска агенция "Стар"-0885350440/ Пловдив
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
http://obiavidnes.com/obiava/64095/detektivska-agenciya-star-0885350440-plovdiv

Детективска агенция "Стар"-0885350440/ Варна
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
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на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
http://obiavidnes.com/obiava/64094/detektivska-agenciya-star-0885350440-varna

Детективска агенция "Стар"-0885350440/ Бургас
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
http://obiavidnes.com/obiava/64093/detektivska-agenciya-star-0885350440-burgas

Керамичен кухненски нож
Керамичен кухненски нож
Предлагаме нещо ново и добро за вас, вашето семейство и вашите близки приятели!До сега не сте използвали такъв нож
и затова е необходимо да опитате.
Керамичен нож Йоши Блейд - най-добрият керамичен нож в света с гарантирано трайна острота!
Керамичен нож Йоши Блейд е направен от циркониев оксид и има твърдост близка до тази на диамант!
Дори след дълга употреба този нож остава също толкова остър, колкото е бил и в деня, когато сте го разопаковали!
Ножът реже лесно и прецизно! Острието не ръждясва и не корозира! Остро е като бръснач и се изтъпява до 10 пъти
по-бавно от стомана. Винаги е като ново и запазва безупречен вид!
Може да замени всеки нож в кухнята. Чудесен подарък за всяка домакиня! Цена 22лв
Получавате още:ПОДАРЪК - керамична белачка за плодове и зеленчуци.
предпазител за безопасно съхранение
Интернет магазини
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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/64092/keramichen-kuhnenski-noj

Валяци за боядисване
Валяци за боядисване
Малки,леки удобни,за вас ,които искате да бъдете майстора в къщи.С подобен валяк всеки може да се справи.Представя
ме ви:
Комплект валяци за бързо, лесно и удобно боядисване, без мръсотия и бъркотия,без стълба.
по-малко разходи
- по-малко време
- по-малко напрежение
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера. Вие просто го движите напред-назад за
гладко и равномерно боядисване.Лесно и удобно и с добри резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Резервоара /контейнера/може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути, до 17 квадратни метра от стената.
Как да се почисти?
Просто ги поставете под течаща вода, докато от тях започне да тече чиста вода.
Комплектът за боядисване включва:
- валяк за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър
- удобен Paint Runner малък валяк
- удължение за стени и тавани
- полезна кана за наливане и смесване.
Целият този комплект валяци ще Ви бъде напълно достатъчно, за да боядисвате като истински професионалист!
Голям валяк-16см
Малък валяк- 6.5см
Цена 39лв
Има и единичен валяк със същите действия-16см Цена 29лв
За по подробна информация посетете нашите магазини
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/64091/valyaci-za-boyadisvane

АСВ СЕЛЕКТ-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ
ДОСЪДЕБНО И СЪДЕБНО СЪБИРАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ!!!! ИЗДИРВАНЕ И ПРЕГОВОРИ С ДЛЪЖНИЦИ
И ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛИ !!! [уеб сайт], или тел:+359895559353, +35924176265 Ние от АСВ Селект искаме да ви
предложим извънсъдебна и съдебна помощ при нежелание от страна на Ваши длъжници да заплатят просрочените си
задължения. Даваме преимущество на срещите "лице в лице" с длъжниците, както и индивидуалният подход към всеки
конкретен казус. АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ " СЕЛЕКТ " е с предмет на дейност извънсъдебно събиране
на вземания, цесиране на задължения. Специалисти сме в издирването на укриващи се длъжници и лизингополучатели.
Агенцията се съобразява изцяло с особеностите на българското законодателство.
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http://obiavidnes.com/obiava/64090/asv-selekt-agenciya-za-sybirane-na-vzemaniya

ДА СЕЛЕКТ-ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ
Детективи СЕЛЕКТ. Издирване на длъжници, биологични родители, укриващи се лица. Доказване на изневяра и вина.
ВЗЕМАНИЯ. Фирмени разследвания . Съдействие при бракоразводни дела. БЕЗПЛАТНА консултация. ОБАДЕТЕ СЕ :
+359898599187 или [уеб сайт] ДИСКРЕТНОСТ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ!!!Агенция СЕЛЕКТ , предлага всички
детективски и правни услуги. Консултация с адвокат и психолог. Изневери, фирмени и лични проблеми. Издирване на лица,
наблюдение и видеозаснемане . Корекност и Дискретност. Екип от професионалисти, ще реши вашият проблем. . . тел.
+359898599187, +35924176265. . . detektivi_select@abv. bg
http://obiavidnes.com/obiava/64089/da-selekt-detektivska-agenciya

Пейнт Ролер – комплект валяци за бързо боядисване
Пейнт Ролер – комплект валяци за бързо боядисване
Paint Runner Пейнт Ранър – комплект валяци за бързо, лесно и
удобно боядисване,без мръсотия и бъркотия.
Боядисвайте като професионалист за минимално време и усилия!
ПРЕДИМСТВА
-

БЕЗ капене
Без стълба
по-малко разходи
по-малко време
по-малко напрежение

Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
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/64088/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
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.
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Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.Цена 59лв
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/64087/nayser-dayser-kuhnensko-rende---pomoshtnik-na-vsyaka-domakinya

Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
МАШИНА ЗА ХРУПКАВИ КАРТОФЕНИ СПИРАЛИ SPIRAL POTATO SLICER
Машината за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer използва патентована технология
за спираловидно нарязване на зеленчуци – картофи, краставици, моркови, лук и др.,
при която максимално се запазват хранителните вещества в зеленчуците – не се получава смачкване
или раздробяване на съответният продукт.
Лазерно заточените ножове позволяват обработката на един картоф – нарязване и нанизване
на дървено шишче да става за 7 секунди, а получената атрактивна форма ще впечатли Вашите приятели,
семейство или клиенти.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
http://obiavidnes.com/obiava/64086/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali-spiral-potato-slicer

КВАНТОВ АНАЛИЗАТОР - БИОСКЕНЕР 36 ТЕСТА
КВАНТОВ АНАЛИЗАТОР - БИОСКЕНЕР 36 ТЕСТА
МОДЕЛ 2013 Г С ВГРАДЕН ИНТЕРФЕЙС НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 37 подробни отчета (34 за мъж/34 за жена) с общо над 240 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 38-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
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Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/64085/kvantov-analizator---bioskener-36-testa

Magic Ex Hose Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/64084/magic-ex-hose--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-pyti

0882551735 Качествени фини и гипсови шпакловки започване веднага-качеството е гарантирано
0882551735
ФИНИ
ШПАКЛОВКИ.ГИПСОВА
ШПАКЛОВКА,ЛАТЕКС,ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ,ОБРЪЩАНЕ
ПОКРАЙ
PVC
ДОГРАМА,ГИПСОВА МАЗИЛКА,ПРЪСКАНА МАЗИЛКА,МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА,ВЛАЧЕНА МАЗИЛКА,ДРАСКАНА
МАЗИЛКА.СЕЛИКОНОВА МАЗИЛКА,И ДР.ЗАМАЗКИ,ЗИДАРИЯ,БЪРЗО КОРЕКНО,РАЗУМНИ ЦЕНИ,КАЧЕСТВОТО СИ
ЛИЧИ
НА
МОМЕНТА,МАЙСТОР
С
ДЪЛГОДИШНА
ПРАКТИКА
В
СТРОИТЕЛСТВОТО.ЗАПОЧВАНЕ
ВЕДНАГА...КАЧЕСТВОТО Е ГАРАНТИРАНО..
0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/64083/0882551735-kachestveni-fini-i-gipsovi-shpaklovki-zapochvane-vednaga-kachestvoto-e-ga
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Земеделска земя купувам на изгодни цени
Изкупуваме Земеделска Земя в следните области: Видин, Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч,гр.Севлиево,
Русе, Разград, Търговище,Шумен, Силистра,Варна и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци,
ПОРДИМ, Славяново, ДолнаМитрополия, Горна Митрополия, Искър, БРЕСТ, Загражден, Гиген, Горни и Долни Дъбник,
БялаСлатина, Борован, Хайредин, Мизия, Козлудуй, Мездра, Роман, Угърчин, Луковит, Сухиндол, Коевци, БялаРека,
СВИЩОВ, с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с.
ХаджиДимитрово, с. Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода,
Петокладенци, СИЛИСТРА, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с.
ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с. Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей,
Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА, с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле,
ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО, ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с.
КозарБелене, с. Стежерово, с. Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с.
Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с. Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховица, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с.
Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с. Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с.
Батак, с. Патреш, с. Горна и Долна Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ.
Плащане веднага . GSM.0886- 236- 248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 1000лв в зависимост от района, категорията и
големината на парцелите. Купуваме идеални части в общ.Свищов
http://obiavidnes.com/obiava/64082/zemedelska-zemya-kupuvam-na-izgodni-ceni

Земеделска земя купувам, високи цени , коректност и съдействие по сделката
Изкупуваме Земеделска Земя в следните области: Видин, Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч,гр.Севлиево,
Русе, Разград, Търговище,Шумен, Силистра,Варна и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци,
ПОРДИМ, Славяново, ДолнаМитрополия, Горна Митрополия, Искър, БРЕСТ, Загражден, Гиген, Горни и Долни Дъбник,
БялаСлатина, Борован, Хайредин, Мизия, Козлудуй, Мездра, Роман, Угърчин, Луковит, Сухиндол, Коевци, БялаРека,
СВИЩОВ, с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с.
ХаджиДимитрово, с. Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода,
Петокладенци, СИЛИСТРА, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с.
ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с. Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей,
Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА, с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле,
ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО, ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с.
КозарБелене, с. Стежерово, с. Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с.
Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с. Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховица, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с.
Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с. Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с.
Батак, с. Патреш, с. Горна и Долна Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ.
Плащане веднага . GSM.0886- 236- 248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 1000лв в зависимост от района, категорията и
големината на парцелите. Купуваме идеални части в общ.Свищов
http://obiavidnes.com/obiava/64081/zemedelska-zemya-kupuvam-visoki-ceni--korektnost-i-sydeystvie-po-sdelkata

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/64080/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/64079/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/64078/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

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/64077/sigurna-rabota

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ и ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - АД , ЕАД , ООД и ЕООД.
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство. Нашата задача е да помагаме на
търговски и акционерни дружества независимо от организационната им структура ООД, ЕООД, АД и ЕАД да
преодолеят затрудненията си свързани с натрупани задължения или други съображения пречещи на нормалното им
функциониране.
Какво предлагаме на своите клиенти:
1. В рамките на 1 час осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
2. ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
3. Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
4. Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има
влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето
решение с компетентен съвет.
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.
Към всеки случай се отнасяме с нужната сериозност, индивидуален подход и отговорност.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/64076/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/64075/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
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/64074/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/64073/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/64072/zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
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ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/64071/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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/64070/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/64069/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/64068/sigurna-rabota

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/64067/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

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
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Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/54959/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ! ЗА ФИРМИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА!!!
Правна кантора „ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ” Предлагаме на своите клиенти висококвалифицирано юридическо обслужване и
консултации.
1. Сделки с търговски предприятия.
2. Оказваме съдействие,купуваме акционерни и търговски дружества натрупали големи задължения към НАП,НОИ
БАНКИ и към контрагенти ( доставчици на стоки,материали или услуги).
3. Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
4. Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
5.Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
6.След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши сътрудници и партньори,за
да Ви освободим за 1 час от юридическа и финансова отговорност.
Офертата е валидна за ЕАД АД ЕООД ООД от всички бизнес сектори и региони на България.
Правна кантора „ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ” ЗА контакти със нас тел:0886346230 0897558320
http://obiavidnes.com/obiava/64066/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-za-firmi-ot-cyalata-strana

Ремонт на автомобилна електроника
Диагностика и ремонт на автомобилна електроника. Изработка и обучение на автомобилни ключове и дистанционни.
Премахване на имобилайзери и FAP/DPA филтри. Чип тунинг.
http://obiavidnes.com/obiava/64065/remont-na-avtomobilna-elektronika

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ и ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - АД , ЕАД , ООД и ЕООД.
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство. Нашата задача е да помагаме на
търговски и акционерни дружества независимо от организационната им структура ООД, ЕООД, АД и ЕАД да
преодолеят затрудненията си свързани с натрупани задължения или други съображения пречещи на нормалното им
функциониране.
Какво предлагаме на своите клиенти:
1. В рамките на 1 час осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
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2. ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
3. Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
4. Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има
влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето
решение с компетентен съвет.
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.
Към всеки случай се отнасяме с нужната сериозност, индивидуален подход и отговорност.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/64064/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKOEV-DESIGN I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171
http://3dkoev-design.net46.net Пловдив от350lv до 800lv
http://obiavidnes.com/obiava/64063/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKOEV-DESIGN I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171
http://3dkoev-design.net46.net Пловдив от350lv до 800lv
http://obiavidnes.com/obiava/64062/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKOEV-DESIGN I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171
http://3dkoev-design.net46.net Пловдив от350lv до 800lv
http://obiavidnes.com/obiava/64061/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro
3D проектиране и интериорен дизайн 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/64060/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro
3D проектиране и интериорен дизайн 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.
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http://obiavidnes.com/obiava/64059/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro
3D проектиране и интериорен дизайн 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/64058/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

Курс по италиански език за студенти по програмата Еразъм
Учебен център Орбис организира полуинтензивен курс по италиански език за студенти, заминаващи по програмата
Еразъм в Италия. Работи се по системата „Progetto Italiano”. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения –
четене, писане, слушане, говорене. Продължителност: 80 часа. Цена: 250лв. Курсът се провежда в понеделник, вторник и
четвъртък следобед от 9.30 до 12.30ч. Начало на курса: 15 юли.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
За повече информация:
GSM: 0898714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/64057/kurs-po-italianski-ezik-za-studenti-po-programata-erazym

Курс по испански език за студенти по програмата Еразъм
Учебен център Орбис организира полуинтензивен курс по испански език за студенти, заминаващи по програмата Еразъм в
Испания. Курсът е 70 учебни часа. Обучението се провежда от понеделник, сряда и петък сутрин от 10.00 до 12.00 ч.
Работи се по системата „Espanol en marcha”. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане,
слушане, говорене. Цена 200 лв. Начало на курса: 15 юли.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
За повече информация:
GSM: 0898714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/64056/kurs-po-ispanski-ezik-za-studenti-po-programata-erazym

Курс по португалски език за студенти по програмата Еразъм
Учебен център Орбис организира полуинтензивен курс по португалски език, ниво А1, за студенти, заминаващи по
програмата Еразъм в Португалия. Работи се по системата „Aprender portugues”. В процеса на обучение се развиват
всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Продължителност: 50 часа. Цена: 160лв. Курсът ще се
провежда вторник, сряда и петък от 18.00 до 20.00. Начало на курса: 9 юли.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
За повече информация:
GSM: 0898714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/64055/kurs-po-portugalski-ezik-za-studenti-po-programata-erazym

Интензивен курс по немски език A1
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Учебен център Орбис организира интензивен курс по немски език начално ниво. По време на обучението се развиват
всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000 думи,
необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на немски език. Курсът се провежда от
понеделник до петък, сутрин от 9.30 до 12.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало: 15 юли. Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/64054/intenziven-kurs-po-nemski-ezik-a1

Интензивен курс по испански език A1
Учебен център Орбис организира интензивен курс по испански език, ниво А1. Курсът е 70 учебни часа. Обучението се
провежда от понеделник, сряда и петък сутрин от 10.00 до 12.00 ч. Работи се по системата „Espanol en marcha”. В
процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Цена 200 лв. Начало на курса:
8 юли.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
За повече информация:
GSM: 0898714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/64053/intenziven-kurs-po-ispanski-ezik-a1

Интензивен курс по италиански език А1
Учебен център Орбис организира интензивен курс по италиански език ниво А1. Курсът е 80 учебни часа. Обучението се
провежда от понеделник до петък, сутрин от 10.00 до 13.00ч. Работи се по системата „Progetto Italiano”. В процеса на
обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Цена 250лв. Начало на курса: 15юли
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
За повече информация:
GSM: 0898714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/64052/intenziven-kurs-po-italianski-ezik-a1

Интензивен курс по френски език А2
Учебен център Орбис организира интензивен курс по френски език ниво А2. Курсът е 80 учебни часа. Обучението се
провежда всеки делничен ден сутрин от 10.00 до 13.00ч. Работи се по системата „Echo”. В процеса на обучение се
развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Цена 250лв. Начало на курса: 15 юли.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
За повече информация:
GSM: 0898714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/64051/intenziven-kurs-po-frenski-ezik-a2
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ИНТЕНЗИВЕН КУРС по португалски език А1
Учебен център Орбис организира интензивен курс по португалски език ниво А1. Курсът е 50 учебни часа. Обучението се
провежда от понеделник до петък сутрин от 10.00 до 12.00 ч. Работи се по системата „Aprender portugues”. В процеса
на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Цена 160 лв. Начало на курса: 8 юли.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
За повече информация:
GSM: 0898714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/64050/intenziven-kurs-po-portugalski-ezik-a1

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/64049/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
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/64048/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/64047/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
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*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/64046/zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/64045/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

11.6" (25.65 cm) ACER V5-121-C74G50nkk
11.6" (25.65 cm) ACER V5-121-C74G50nkk, черен, двуядрен AMD C70 1.0/1.33GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 500GB,
USB3.0, Linux, 1.2kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/64044/116-2565-cm-acer-v5-121-c74g50nkk
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