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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:0892374714, 0988838774, 0887765 216, 0876709831 inkubatori@abv.bg
Skype - tangrabg www.borisof.tk
http://obiavidnes.com/obiava/64808/inkubatori---ot-yaponski-pydpydyci-do-shtrausi

Реставрирай сам
Как да върнем блясъка на старите мебели: продукти за реставрация на мебели и изделия от дърво за професионално и
хоби приложение. Потърсете и в Практикер!
http://obiavidnes.com/obiava/64789/restavriray-sam

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/64931/drehi-vtora-upotreba-na-edro

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/64930/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/64929/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/64928/sigurna-rabota

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
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могат да се слагат яйца независимо от тяхната големина.
inkubatorbg@abv.bg
0888291498
Skype - krasi0012
http://obiavidnes.com/obiava/64927/inkubatori-za-lyupene-na-yayca

0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито - Пловдив,София,Бургас
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/64926/0877696928---detektivska-agenciya-inkognito---plovdivsofiyaburgas

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 3521
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 3521, Black N1411, двуядрен Intel® Core™ i3 3217U 1.80GHz, HD LED Display & AMD
Radeon™ HD 7670M 1GB (HDMI), 6GB, 750GB, USB3.0, Linux, 2.25kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/64925/156-3962-cm-dell-inspiron-3521

Детективска Агенция Аякс -Созопол Слънчев Бряг Несебър Поморие Обзор
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/64924/detektivska-agenciya-ayaks--sozopol-slynchev-bryag-nesebyr-pomorie-obzor
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15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 3521
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 3521, Black N1408, двуядрен Intel™ Core i5 3317U 1.7/2.6GHz, HD LED Display & AMD
Radeon™ HD 7670M 1GB (HDMI), 4GB, 500GB, USB3.0, Linux, 2.25kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/64923/156-3962-cm-dell-inspiron-3521

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
-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!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com

Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/64922/detektivska-agenciya-foks---detektivski-uslugi-24-ch

Детективски услуги от Детективска агенция Фокс България
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/64921/detektivski-uslugi-ot-detektivska-agenciya-foks-bylgariya

Уроци по руски език
Уроци по руски език за деца и възрастни – индивидуално или групово в уговорено удобно време.
бл.10 вх.Б ет.2 ап.36; тел.: 02980 73 22; 0877405022; 0877678544
Преводи от и на руски език.

София, „Западен парк”

http://obiavidnes.com/obiava/64920/uroci-po-ruski-ezik

Здрави и усмихнати
Имате здравословни или личностни проблеми, които желаете да отстраните без лекарства и химия. С помощта на
комплекс от техники, използвани от хилядолетия, съчетани със съвременни методики от приложната психология,
народната медицина и водолечението ще подобрите своето физическо и психическо състояние и ще откриете наново
радостта от живота. “Школа за усмивки”, София ж.к. „Западен парк” бл.10 вх.Б ет.2 ап.36;
тел.: 02980 73 22; 0877405022; 0877678544.
Повече подробности - на страницата ни във Фейсбук или в сайта ни www.shkolazausmivki.alle.bg
НОВО! Индивидуални занимания чрез Скайп в цялата страна.
http://obiavidnes.com/obiava/64919/zdravi-i-usmihnati

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/64918/3d-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/64917/3d-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/64916/3d-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.
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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/64915/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

15.6" (39.62 cm) Toshiba C50-A-14G
15.6" (39.62 cm) Toshiba C50-A-14G, черен, двуядрен Celeron® 1005M 1.9GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 500GB,
USB3.0, no OS, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/64914/156-3962-cm-toshiba-c50-a-14g

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/64913/30-50-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/64912/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/64911/30-50-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 !!!
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*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/64910/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/64909/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

7" (17.78 cm) ACER Iconia B1-710-83171G01nw таблет
7" (17.78 cm) ACER Iconia B1-710-83171G01nw таблет, GPS, Multi-Touch Display, двуядрен MTK 8317/T 1.2GHz, 1GB RAM,
16GB вградена памет, 802.11n, bluetooth, Android 4.1, 330g., 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/64908/7-1778-cm-acer-iconia-b1-710-83171g01nw-tablet

8.1" (20.57 cm) ACER Iconia W3-810-27602G03nsw таблет
8.1" (20.57 cm) ACER Iconia W3-810-27602G03nsw таблет, мулти-тъч сензорен LED екран, двуядрен Intel® Atom™ Z2760
1.8GHz, 2GB RAM, 32GB вградена памет, 802.11n, bluetooth, HDMI, Windows8, 540g., 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/64907/81-2057-cm-acer-iconia-w3-810-27602g03nsw-tablet

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/64906/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/64905/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/64904/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt
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11.6" (25.65 cm) ACER V5-131 (NX.M88EX.003)
11.6" (25.65 cm) ACER V5-131 (NX.M88EX.003), черен, двуядрен Celeron® 1017U 1.6GHz, HD LED Display (HDMI), 6GB,
500GB, 3x USB3.0, Linux, 1.38kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/64903/116-2565-cm-acer-v5-131-nxm88ex003

15.6" (39.62 cm) ACER E1-531-B964G75Mnrr
15.6" (39.62 cm) ACER E1-531-B964G75Mnrr, червен, двуядрен Pentium® B960 2.2Ghz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 750GB,
Linux, 2.45kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/64902/156-3962-cm-acer-e1-531-b964g75mnrr

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ! ЗА ФИРМИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА!!!
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 доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ
2.Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
3.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,финансова и солидарна отговорност.
Офертата е валидна за ЕАД АД ЕООД ООД от всички бизнес сектори и региони на България
Правна кантора „ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"
тел.0897558320 0886346230
http://obiavidnes.com/obiava/64901/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-za-firmi-ot-cyalata-strana

Довършителни ремонти,шпакловки,мазилки,започване веднага,КАЧЕСТВЕН
***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/64900/dovyrshitelni-remontishpaklovkimazilkizapochvane-vednagakachestven

15.6" (39.62 cm) ACER E1-522 (NX.M7BEX.021)
15.6" (39.62 cm) ACER E1-522 (NX.M7BEX.021), черен, четириядрен AMD A4-5000 1.5Ghz, HD LED Display & AMD HD 8330
(HDMI), 8GB, 1TB, USB3.0, Linux, 2.4kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/64899/156-3962-cm-acer-e1-522-nxm7bex021

InSighting Relax Zone 15.07.2013
Мястото за антистрес и дълго жадуван релакс

Страница 7/115

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

14.07.2013

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/64898/insighting-relax-zone--15072013

Довършителни ремонти,шпакловки,мазилки,започване веднага,КАЧЕСТВЕН
***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
More Sharing Services
http://obiavidnes.com/obiava/64897/dovyrshitelni-remontishpaklovkimazilkizapochvane-vednagakachestven

15.6" (39.62 cm) ACER E1-531G-20208G75Mnks
15.6" (39.62 cm) ACER E1-531G-20208G75Mnks, двуядрен Pentium® 2020M 2.4GHz, HD LED Display & GeForce 710M 2GB
(HDMI), 8GB, 750GB, Linux, 2.45kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/64896/156-3962-cm-acer-e1-531g-20208g75mnks

Частна Детективска Агенция - Дискрет-ПЛОВДИВ СЛИВЕН ЯМБОЛ ХАСКОВО
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/64895/chastna-detektivska-agenciya---diskret-plovdiv-sliven-yambol-haskovo

18.5" (47 cm) Acer V196HQLAb
18.5" (47 cm) Acer V196HQLAb, HD LED, 5ms 100 000 000:1 200cd/m2 черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/64894/185-47-cm-acer-v196hqlab
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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/64893/30-50-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/64892/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/64891/30-50-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/64890/zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota
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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/64889/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

21.5" (54.61 cm) Acer V226HQLAbd FULL HD LED
21.5" (54.61 cm) Acer V226HQLAbd FULL HD LED, 8ms, 100 000 000:1 250cd/m2, DVI, TCO'06, 3г
http://obiavidnes.com/obiava/64888/215-5461-cm-acer-v226hqlabd-full-hd-led

Енергопестяващо ток 19Kw
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/64887/energopestyavashto--tok--19kw

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
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http://obiavidnes.com/obiava/64886/vibro-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

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
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/64885/kvantov-analizator---bioskener-38-testa-na-bylgarski-ezik

Целутрон,Йонизатори,ДЕТОКСИКАТОР,Пейнт зуум,
Целутрон,Йонизатори,ДЕТОКСИКАТОР,Пейнт зуум,
Масажори,Виброколани,Електрическа подочистачка
1 ДЕТОКСИКАТОРИ 285 лв
2 Магнитни наколенки др Ливайн - 39лв !
3 Йонизатори озонатори - 55 лв
4 Масажна - масажираща седалка 179.лв
7 Вибриращ колан с термо ефект за бързо отслабване и идеална фигура. 65.лв
8 Електрическа подочистачка Twister Sweeper 49лв
9 Найсер Дайсер Кухненско ренде 59 лв
10 PhotoBlocker Спрей За защита от камерите на КАТ 29лв
11 Енергийна гривна power balance-19 !
12 Антицелулитен вибромасажор Manipol Body 48 лв !
13 Енергоспекстяващо за ток 29 лв
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15 Заличител на драскотини "Fix It Pro" 10лв
17 Уред за сребърна вода 79лв
19 Нео Сокет намалява консумацията на гориво на вашия автомобил 19лв
20 Дерма Сета за ефективно и безболезнено обезкосмяване 55лв
21 ФРИМАТОР-УЛТРАЗВУКОВ ПИЛИНГ 199лв
23 Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване 89.90 лв
24 Квантов Анализатор - Компютърна диагностика на здравословното състояние 700лв
25 Виброплейт Фитнес уред от ново поколение 570лв
26 ПРЕЧИСТВАТЕЛ НА ВЪЗДУХ с ЙОНИЗАТОР, ОЗОНАТОР, UV БАКТЕРИЦИДНА ЛАМПА, HEPA и E.S.P. филтър.
210лв
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/64884/celutronyonizatoridetoksikatorpeynt-zuum

23" (58.42 cm) Acer G236HLBbd FULL HD LED
23" (58.42 cm) Acer G236HLBbd FULL HD LED, 5ms, 100 000 000:1 200cd/m2, DVI, 3г
http://obiavidnes.com/obiava/64883/23-5842-cm-acer-g236hlbbd-full-hd-led

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/64882/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/64881/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/64880/sigurna-rabota

Genius SlimStar C110
Genius SlimStar C110, комплект клавиатура и оптична мишка, черни, PS/2
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http://obiavidnes.com/obiava/64879/genius-slimstar-c110

Genius KB-C210
Genius KB-C210, комплект мултимедийна клавиатура и оптична мишка, черни, PS/2
http://obiavidnes.com/obiava/64878/genius-kb-c210

Switch ON Networks DSF008
Switch ON Networks DSF008, 10/100Mbs 8Port
http://obiavidnes.com/obiava/64877/switch-on-networks-dsf008

Галиани Хостел – НОЩУВКИ- 20лв.в центъра на София на ниски цени, 0879594970
За резервации онлайн на нашия сайт http://www.galiani-hostel.com
Галиани Хостел се намира в сграда паметник на културата в центъра на гр. София на бул. Христо Ботев 70.
Предлагаме Ви разнообразие от просторни и светли стаи с ново обзавеждане, както и възможост за краткосрочен и
дългосрочен престой. Всяка стая е между 15 и 22 кв. м. Всички стаи разполагат с климатик, телевизор, гардероб, нощни
шкафчета с лампи, картини, кърпи за баня.НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО ползване на кабелна телевизия, безжичен интернет,
хладилник, машина за чай, кафе, минерална вода.
Ежедневно почистване и подмяна на постелъчно бельо и хавлиени кърпи.
Възможост за краткосрочен и дългосрочен престой. За настаняване на групи, предлагаме отстъпки. На територията на
хотела не е разрешено тютюнопушенето. Ниски цени, отлично обслужване.
Нашите гости ще имат възможността бързо и лесно да разгледат всички културни и исторически забележителности Народния театър „Иван Вазов”, Националната художествена галерия, Националния дворец на културата, църкви,
археологически и исторически паметници.
Настаняване :
12;00 до 24;00 часа
Освобождаване: 11;00 часа
Хотелът е в близост до:
• Централна ЖП гара и Автогара София -5 мин. Пеша
• Централни Хали, ЦУМ
• МОЛ София
• НДК - 5 мин. Пеша
• ВМА -7 мин. Пеша
• УМБАЛСМ Н.И. Пирогов - 7 мин. Пеша
• УАГБ Майчин дом - 7 мин. Пеша
• УМБАЛ Александровска болница - 5 мин. Пеша
• Болница Св. Екатерина -5 мин. Пеша
• Болница Св. Иван рилски -10 мин. Пеша
• Очна клиника Вижън -10 мин пеша
• УМБАЛ Царица Йоанна -ИСУЛ- 5 мин. Пеша
• Руски паметник - 5 мин. Пеша
• Петте къошета - 5 мин. Пеша
Както и до всички Държавни институции - Министерства, Посолства и клонове на всички водещи Банки, Банкомати ,
Бюра за обмяна на валута, Офиси на мобилните оператори – M.Tel, Globul, Vivacom, магазини, Хранителни стоки
Химическо чистене , Заведения за хранене-ресторанти
Условия в хостела
• Централно разположение
• Отлична комуникация с целия град
• Туристическа информация
• Туристическа такса на София
• 24 часа достъп до стаите
• Достъп до високоскоростен безжичен /Wi-Fi / интернет
• Климатик на рецепция и всички стаи
• Баня и тоалетна ( обща и самостоятелна) – 24 часа гореща вода
• Хладилник.
• Чисти и свежи чаршафи, олекотени завивки, възглавница и кърпа
• Химическо чистене и пране
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Условия за гладене /дъска и ютия/
Сешоар
Съхранение на личен багаж
Трансфери от/до летище София и автогара София
Факс, копир и скенер – на рецепцията
Не се допускат домашни любимци, освен куче-водач
Паркинг – Общински /зелена зона/ и Охраняем /частен/.

Условия в Стаите
Всяка стая разполага с Климатик.
Телевизор
Кабелна телевизия /60 канала/
Wi-Fi интернет
Чисти чаршафи, олекотени завивки, възглавници и хавлии за баня (Смяна на постелъчно бельо и хавлии на всеки 3 дни от
престоя)
Тоалетни принадлежности и консумативи.
Типове стаи
Единични, Двойни ,Тройни, Четворни.
Можете да си направите резервация на мобилен тел. 0879 594 970 и на website: www.galiani-hostel.com или резервации на
място (на Рецепция) с предплащане.
Имате възможност да заплатите с кредитна или дебитна карта, в брой, банков път или чрез PayPal.
Хотелът работи с дебитни/кредитни карти от типа:Visa, Master Card, American Express
Общи условия
1.Анулиране /Отмяна/ на резервация / неявяване /
Отмяна на резервация може да се направи като се декларира това желание по електронен път .Неявяването при
направена резервация с фиксирана дата и час на пристигане се счита за отмяна на същата резервация в целия и период.
2.Възможност и условия за възстановяване(частично или пълно – Reversal / Refund ) на стойността на плащането. В
случай на отмяна на резервация влизат в сила следните правила:
- в случай на отмяна на резервация преди 3 дни от датата на пристигане, платената сума ще бъде възстановена напълно
- в случай на отмяна на резервация в срок по-малкък от 3 дни преди датата на пристигане се таксуват 100% от цената
на депоозита.
Контакти:
Галиани Хостел - рецепция
София 1303, Бул.Христо Ботев 70,
Тел: 0879594970
e-mail: info@galiani-hostel.com
website: http://www.galiani-hostel.com
http://obiavidnes.com/obiava/64876/galiani-hostel--noshtuvki--20lvv-centyra-na-sofiya-na-niski-ceni-0879594970

Галиани Хостел – НОЩУВКИ- 20лв.в центъра на София на ниски цени, 0879594970
За резервации онлайн на нашия сайт http://www.galiani-hostel.com
Галиани Хостел се намира в сграда паметник на културата в центъра на гр. София на бул. Христо Ботев 70.
Предлагаме Ви разнообразие от просторни и светли стаи с ново обзавеждане, както и възможост за краткосрочен и
дългосрочен престой. Всяка стая е между 15 и 22 кв. м. Всички стаи разполагат с климатик, телевизор, гардероб, нощни
шкафчета с лампи, картини, кърпи за баня.НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО ползване на кабелна телевизия, безжичен интернет,
хладилник, машина за чай, кафе, минерална вода.
Ежедневно почистване и подмяна на постелъчно бельо и хавлиени кърпи.
Възможост за краткосрочен и дългосрочен престой. За настаняване на групи, предлагаме отстъпки. На територията на
хотела не е разрешено тютюнопушенето. Ниски цени, отлично обслужване.
Нашите гости ще имат възможността бързо и лесно да разгледат всички културни и исторически забележителности Народния театър „Иван Вазов”, Националната художествена галерия, Националния дворец на културата, църкви,
археологически и исторически паметници.
Настаняване :
12;00 до 24;00 часа
Освобождаване: 11;00 часа
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Хотелът е в близост до:
• Централна ЖП гара и Автогара София -5 мин. Пеша
• Централни Хали, ЦУМ
• МОЛ София
• НДК - 5 мин. Пеша
• ВМА -7 мин. Пеша
• УМБАЛСМ Н.И. Пирогов - 7 мин. Пеша
• УАГБ Майчин дом - 7 мин. Пеша
• УМБАЛ Александровска болница - 5 мин. Пеша
• Болница Св. Екатерина -5 мин. Пеша
• Болница Св. Иван рилски -10 мин. Пеша
• Очна клиника Вижън -10 мин пеша
• УМБАЛ Царица Йоанна -ИСУЛ- 5 мин. Пеша
• Руски паметник - 5 мин. Пеша
• Петте къошета - 5 мин. Пеша
Както и до всички Държавни институции - Министерства, Посолства и клонове на всички водещи Банки, Банкомати ,
Бюра за обмяна на валута, Офиси на мобилните оператори – M.Tel, Globul, Vivacom, магазини, Хранителни стоки
Химическо чистене , Заведения за хранене-ресторанти
Условия в хостела
• Централно разположение
• Отлична комуникация с целия град
• Туристическа информация
• Туристическа такса на София
• 24 часа достъп до стаите
• Достъп до високоскоростен безжичен /Wi-Fi / интернет
• Климатик на рецепция и всички стаи
• Баня и тоалетна ( обща и самостоятелна) – 24 часа гореща вода
• Хладилник.
• Чисти и свежи чаршафи, олекотени завивки, възглавница и кърпа
• Химическо чистене и пране
• Условия за гладене /дъска и ютия/
• Сешоар
• Съхранение на личен багаж
• Трансфери от/до летище София и автогара София
• Факс, копир и скенер – на рецепцията
• Не се допускат домашни любимци, освен куче-водач
• Паркинг – Общински /зелена зона/ и Охраняем /частен/.
Условия в Стаите
Всяка стая разполага с Климатик.
Телевизор
Кабелна телевизия /60 канала/
Wi-Fi интернет
Чисти чаршафи, олекотени завивки, възглавници и хавлии за баня (Смяна на постелъчно бельо и хавлии на всеки 3 дни от
престоя)
Тоалетни принадлежности и консумативи.
Типове стаи
Единични, Двойни ,Тройни, Четворни.
Можете да си направите резервация на мобилен тел. 0879 594 970 и на website: www.galiani-hostel.com или резервации на
място (на Рецепция) с предплащане.
Имате възможност да заплатите с кредитна или дебитна карта, в брой, банков път или чрез PayPal.
Хотелът работи с дебитни/кредитни карти от типа:Visa, Master Card, American Express
Общи условия
1.Анулиране /Отмяна/ на резервация / неявяване /
Отмяна на резервация може да се направи като се декларира това желание по електронен път .Неявяването при
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направена резервация с фиксирана дата и час на пристигане се счита за отмяна на същата резервация в целия и период.
2.Възможност и условия за възстановяване(частично или пълно – Reversal / Refund ) на стойността на плащането. В
случай на отмяна на резервация влизат в сила следните правила:
- в случай на отмяна на резервация преди 3 дни от датата на пристигане, платената сума ще бъде възстановена напълно
- в случай на отмяна на резервация в срок по-малкък от 3 дни преди датата на пристигане се таксуват 100% от цената
на депоозита.
Контакти:
Галиани Хостел - рецепция
София 1303, Бул.Христо Ботев 70,
Тел: 0879594970
e-mail: info@galiani-hostel.com
website: http://www.galiani-hostel.com
http://obiavidnes.com/obiava/64875/galiani-hostel--noshtuvki--20lvv-centyra-na-sofiya-na-niski-ceni-0879594970

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/64874/korekt-parket

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
За контакт:
МАЙСТОР-ЧАСНО ЛИЦЕ
Тел: 0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/64873/0882551735-kachestveni-fini-i-gipsovi-shpaklovki-zapochvane-vednaga-kachestvoto-e-ga

https://www.ferratum.bg/
Бързи изгодни кредити от Фератум България. Одобрение в рамките само на 10 минути. Пълна прозрачност за клиента.
Изгодни условия и ниски лихви
http://obiavidnes.com/obiava/64872/httpswwwferratumbg

енергоспестяващи крушки
Онлайн магазин за LED крушки и Енергоспестяващи крушки. Ние Ви предлагаме голямо разнообразие от продукти за
дома, офиса или градината. Сигурна и бърза доставка до Вашия дом или офис в цялата страна. Пазарувайте без да
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излизате от дома си! Вече знаете къде... http://led-krushki.com
http://obiavidnes.com/obiava/64871/energospestyavashti-krushki

Община Цар Калоян
Община Цар Калоян е част от област Разград и заема територия на североизток в България. Тя е гранична за общините
Ветово, Разград, Иваново, Опака, Две могили и Попово. Състои се от 3 селища с население 6192 души. Град Цар Калоян е
административен център на общината и през него минава една от важните железопътни отсечки у нас – Русе - Варна.
Тя е сухопътна връзка между Дунав и Черно море и е от ключово стратегическо значение. Адрес на администрацията на
община Цар Калоян: пл. Демокрация 1, телефон: 084 242238.
http://obiavidnes.com/obiava/64870/obshtina-car-kaloyan

АГРОПО 2003 ЕООД
Великотърновската АГРОПО 2003 е представител на селското стопанство. Тя е един от търговците и производители
на зърнените култури пшеница, овес , слънчоглед, царевица, ечемик. Адрес на базата: обл. В.Търново, село Дъскот, тел.:
088/9709617.
http://obiavidnes.com/obiava/64869/agropo-2003-eood

Детективска
Агенция
Инкогнито
Частен
БУРГАС,ВАРНА,НЕСЕБЪР,СВ.ВЛАС,СЛЪНЧЕВ БРЯГ,РАВДА

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/64868/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---burgasvarnanesebyrsvvlass

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
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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
-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/64867/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Онлайн магазин за часовници
Tick.BG - Онлайн магазин за мъжки, дамски, led и други часовници на добри цени , качествена изработка със супер дизайн .
Заповядайте в Tick.BG
http://obiavidnes.com/obiava/64866/onlayn-magazin-za-chasovnici

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/64865/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Carpet Cleaning Services in London, Prolux Company
Carpet cleaning London by Prolux Cleaning - professional cleaners
http://obiavidnes.com/obiava/64864/carpet-cleaning-services-in-london-prolux-company

Автоматика за гаражни, плъзгащи и двукрили врати, автоматични паркинг бариери и системи.
"Айсберг Аутоматик"ООД гр.Варна,внос от Италия, монтаж и продажба на автоматики за плъзгащи, еднокрили и
двукрили, секционни, летящо крило и други гаражни врати, антипаркинг системи, автоматични паркинг бариери и
системи за контрол на достъпа.
http://obiavidnes.com/obiava/64863/avtomatika-za-garajni-plyzgashti-i-dvukrili-vrati-avtomatichni-parking-barieri-i-

Декодери и антени за цифрова ефирна телевизия, кабели, доставка и инсталиране
Внос, продажба и инсталиране на декодери/set top box за БЕЗПЛАТНА цифрова ефирна телевизия, външни и вътрешни
DVB-T антени и всички видове кабели за качествено приемане на новия цифров сигнал.
http://obiavidnes.com/obiava/64862/dekoderi-i-anteni-za-cifrova-efirna-televiziya-kabeli-dostavka-i-instalirane
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Декодери и антени за цифрова ефирна телевизия, кабели, доставка и инсталиране
Внос, продажба и инсталиране на декодери/set top box за БЕЗПЛАТНА цифрова ефирна телевизия, външни и вътрешни
DVB-T антени и всички видове кабели за качествено приемане на новия цифров сигнал.
http://obiavidnes.com/obiava/64861/dekoderi-i-anteni-za-cifrova-efirna-televiziya-kabeli-dostavka-i-instalirane

7.9" (20.07 cm) ACER Iconia A1-810 таблет
7.9" (20.07 cm) ACER Iconia A1-810 таблет, GPS, мулти-тъч сензорен IPS LED екран, четириядрен MTK8125T 1.2GHz, 1GB
RAM, 8GB вградена памет, 802.11n, bluetooth, microHDMI, Android 4.2, 410g., 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/64860/79-2007-cm-acer-iconia-a1-810-tablet

произвоство на стоманени въжета
Произвежда Телфери, Сапани и Ролки за ГТЛ, Внос на Стоманени въжета и Полиестерни Колани и лентови
транспортъори На наи ниски цени
http://obiavidnes.com/obiava/64859/proizvostvo-na-stomaneni-vyjeta

произвоство на лентови транспортьори
Предмет на дейност:
Произвежда. . .
Лентови транспортьори по задание и изисквания на клиента.
Транспортни ленти и Ролки нови и употр.
Редуктори и мотор - редуктори на най ниски в страната! ! !
ел мотори трифазни сапани и телфери до 12тона,
http://obiavidnes.com/obiava/64858/proizvostvo-na-lentovi-transportyori

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/64857/30-50-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/64856/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/64855/30-50-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/64854/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/64853/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

7.9" (20.07 cm) ACER Iconia A1-810 таблет
7.9" (20.07 cm) ACER Iconia A1-810 таблет, GPS, мулти-тъч сензорен IPS LED екран, четириядрен MTK8125T 1.2GHz, 1GB
RAM, 16GB вградена памет, 802.11n, bluetooth, microHDMI, Android 4.2, 410g., 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/64852/79-2007-cm-acer-iconia-a1-810-tablet

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/64851/detektivska-agenciya-ayaks-247--varna-ruse-shumen-burgas-veliko-tyrnovo

Детективска Агенция-Дискрет-Намерете отговорите при нас !!!
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/64850/detektivska-agenciya-diskret-namerete-otgovorite-pri-nas--

Детективска агенция Дискрет-0888116420-24/7
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/64849/detektivska-agenciya-diskret-0888116420-247

15.6" (39.62 cm) ACER V5-572-323C8G50akk
15.6" (39.62 cm) ACER V5-572-323C8G50akk, черен, двуядрен Intel® Core™ i3 2375M 1.5GHz, HD LED Display (HDMI), 8GB,
500GB, USB3.0, Linux, 2.0kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/64848/156-3962-cm-acer-v5-572-323c8g50akk

15.6" (39.62 cm) ACER V5-572-323C8G50aii
15.6" (39.62 cm) ACER V5-572-323C8G50aii, сребрист, двуядрен Intel® Core™ i3 2375M 1.5GHz, HD LED Display (HDMI),
8GB, 500GB, USB3.0, Linux, 2.0kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/64847/156-3962-cm-acer-v5-572-323c8g50aii

15.6" (39.62 cm) ACER R7-571G-73538G1Tass
15.6" (39.62 cm) ACER R7-571G-73538G1Tass, четириядрен Intel® Core™ i7 3537U 2.0/3.1GHz, сензорен мулти-тъч IPS
FULL HD LED Display & GeForce GT 750M 2GB DDR5 (HDMI), 8GB, 1TB, 2x USB3.0, Windows8, 2.4kg, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/64846/156-3962-cm-acer-r7-571g-73538g1tass

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/64845/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro
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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/64844/3d-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/64843/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

14" (35.56 cm) ACER V3-471-32348G75Madd
14" (35.56 cm) ACER V3-471-32348G75Madd, златист, двуядрен Intel® Core™ i3 2348M 2.3GHz, HD LED Display (HDMI),
8GB, 750GB, Linux, 2.26kg, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/64842/14-3556-cm-acer-v3-471-32348g75madd

Захранване за Apple iPad/iPhone/iPod
Захранване за Apple iPad/iPhone/iPod, USB, 5V/2A/10W
http://obiavidnes.com/obiava/64841/zahranvane-za-apple-ipadiphoneipod

Adapter USB to Parallel & IEEE1284
Adapter USB to Parallel & IEEE1284
http://obiavidnes.com/obiava/64840/adapter-usb-to-parallel--ieee1284

samo za porasnali
80лв.на час, 60 за половин час, стандартен секс и френска, секса е с кондом френската може без кондом свършване в
устата ми или по тялото, може взаимна френска неправя анален секс,имам терен
http://obiavidnes.com/obiava/64839/samo-za-porasnali

samo za maje
80лв.на час, 60 за половин час, стандартен секс и френска, секса е с кондом френската може без кондом свършване в
устата ми или по тялото, може взаимна френска неправя анален секс,имам терен
http://obiavidnes.com/obiava/64838/samo-za-maje

Keranova.ORG
Керанова е лидер в направата на готови решения за баня и плочки за вашата баня. Не се притеснявайте да се доверите на
опитните дизайнери на Keranova. Нашите експерти дизайнери ще подберат перфектната мебел за вашата баня.
http://obiavidnes.com/obiava/64837/keranovaorg

Личен блог на Ангел Порязов
На запознатите и незапознатите със личността на Ангел Порязов - предлагаме да посетят персоналният блог на
Poltergaista - Poryazov.com
http://obiavidnes.com/obiava/64836/lichen-blog-na-angel-poryazov

Детективска Агенция Инкогнито- Детективски Услуги-0877696928
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
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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/64835/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi-0877696928

Детективска Агенция Фокс - Детективски Услуги-100% Успеваемост да откриете истината !
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/64834/detektivska-agenciya-foks---detektivski-uslugi-100-uspevaemost-da-otkriete-istin

Детективска Агенция Фокс - Детективски Услуги-100% Успеваемост да откриете истината !
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...
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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/64833/detektivska-agenciya-foks---detektivski-uslugi-100-uspevaemost-da-otkriete-istin

Детективски Услуги от Частен Детектив Иван Иванов- Изневярата и Предателството....
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
изневяра и развод-разследване,
издирва лица,справки,
Корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота,
Открива биологични родственици,
наблюдава деца и възрастни с подозрително поведение
-(алкохол,хазарт,наркотици)
Технически контрол-аудио,видео,сателитно наблюдение,
високотехнологично оборудване,
информационна киберсигурност,
съдействие при сделки с имоти-проверка.
Основната цел е:бързина,коректност,
качество и достоверност на събраната информация
и най-вече пълна Дискретност!!!
"Незабравяйте-онзи,който владее информацията ,контролира ситуацията"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;detective-fox@infojoker.bg
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/64832/detektivski-uslugi-ot-chasten-detektiv-ivan-ivanov--iznevyarata-i-predatelstvoto

15.6" (39.62 cm) Asus X550VC-XX093
15.6" (39.62 cm) Asus X550VC-XX093, двуядрен Intel® Core™ i3 3110M 2.4GHz, HD LED Display & GeForce 720M 2GB
(HDMI), 6GB, 750GB, USB3.0, Free DOS, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/64831/156-3962-cm-asus-x550vc-xx093
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Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/64830/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

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/64829/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

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/64828/detektivska-agenciya-anagrama---detektivski-uslugi

320GB
320GB, Toshiba, SATA2, 5400rpm, 8MB, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/64827/320gb-toshiba-sata2-5400rpm-8mb-25-635-cm

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/
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http://obiavidnes.com/obiava/64826/30-50-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/64825/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/64824/30-50-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/64823/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/64822/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

128GB
128GB, Toshiba SSD SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
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http://obiavidnes.com/obiava/64821/128gb-toshiba-ssd-sata-6gbs-25-635-cm

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/64820/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

256GB
256GB, Toshiba SSD SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/64819/256gb-toshiba-ssd-sata-6gbs-25-635-cm

Първо дарение на фондация Ейнджълс - клон Пловдив
Броени дни след откриването на клон на фондация „Ейнджълс” в гр. Пловдив, вече може да се похвали с първото си
дарение. Председателя г-н Борис Атанасов дари хранителни продукти на стойност 199,22 лв. на Комплекс за социални
услуги за деца и семейства –община Пловдив. Персоналът и г-н Атанасов застанаха пред обектива за обща снимка, с
която да се документира първото дарение на клона в гр. Пловдив. 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/64818/pyrvo-darenie-na-fondaciya-eyndjyls---klon-plovdiv

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/64817/3d-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/64816/3d-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.
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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/64815/3d-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/64814/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

320GB
320GB, WD Scorpio® Blue™, SATA 6Gb/s, 5400rpm, 8MB, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/64813/320gb-wd-scorpio-blue-sata-6gbs-5400rpm-8mb-25-635-cm

Детективска Агенция Аякс -Созопол Слънчев Бряг Несебър Поморие Обзор
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/64812/detektivska-agenciya-ayaks--sozopol-slynchev-bryag-nesebyr-pomorie-obzor

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/64811/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
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и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/64810/detektivska-agenciya-ayaks-247--varna-ruse-shumen-burgas-veliko-tyrnovo

500GB
500GB, WD Scorpio® Blue™, SATA 6Gb/s, 5400rpm, 8MB, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/64809/500gb-wd-scorpio-blue-sata-6gbs-5400rpm-8mb-25-635-cm

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/64700/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/64536/schetovodna-agenciya-prima-selekt

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/64699/da-selekt-detektivska-agenciya

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само за 30 минути.burzikrediti.bg
Супер Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
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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/62495/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-za-30-minutiburzikreditibg

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1000 лв.
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/60853/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1000-lv

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.
Тел: 0877 99 99 60
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57078/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv-na-burzikreditibg

2000GB WD My Book™ Studio
2000GB WD My Book™ Studio, външен, 3.5" (8.89 cm), USB3.0 & USB2.0, алуминиев корпус, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/64807/2000gb-wd-my-book-studio

Курсове за кандидатсване в УНСС в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
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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/64806/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,
философия, 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/64805/kursove-za-matura-v-obrazovatelen-centyr-interlogos

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ в СУ, УНСС, УАСГ, ВТУ, ЮЗУ, ЛТУ в Образователен
център ИНТЕРЛОГОС
Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ в СУ, УНСС, УАСГ, ВТУ, ЮЗУ, ЛТУ в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидатстване в СУ, УНСС, УАСГ, ВТУ, ЮЗУ, ЛТУ по български език и
литература, история, география, математика, химия, биология, английски, немски, и френски език:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
малки групи и опитни преподаватели;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/64804/kursove-za-kandidat-studenti-v-su-unss-uasg-vtu-yuzu-ltu-v-obrazovatelen-cen

Курсове за кандидатстване след 7 клас в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидатстване след 7 клас в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
"ИНТЕРЛОГОС" предлага курсове за кандидатстване след 7 клас :
целогодишно обучение в 90 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг в решаване на тест и пробни изпити;
подробно преподаване на целия материал от 5, 6 и 7 клас;
тренинг в решаване на задачи и упражнение върху трансформиращ преразказ;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/64803/kursove-za-kandidatstvane-sled-7-klas-v-obrazovatelen-centyr-interlogos

2000GB WD Se
2000GB WD Se, SATA 6Gb/s, 7200rpm, 64MB, 5г
http://obiavidnes.com/obiava/64802/2000gb-wd-se
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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
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
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
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/64801/magic-ex-hose--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-pyti

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
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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/64800/nayser-dayser-kuhnensko-rende

Резачки Husqvarna и STIHL
При нас винаги ще намерите голямо разнообразие от необходимата техника за една градина или стопанство. Мотофрези
и мотокултиватори, Моторни и електрически триони, снегорини, генератори, водни помпи, моторни коси, пръскачки.
http://obiavidnes.com/obiava/64799/rezachki-husqvarna-i-stihl

3000GB WD Re
3000GB WD Re, SATA 6Gb/s, 7200rpm, 64MB, 5г
http://obiavidnes.com/obiava/64798/3000gb-wd-re

4000GB WD Se
4000GB WD Se, SATA 6Gb/s, 7200rpm, 64MB, 5г
http://obiavidnes.com/obiava/64797/4000gb-wd-se

4000GB WD Re
4000GB WD Re, SATA 6Gb/s, 7200rpm, 64MB, 5г
http://obiavidnes.com/obiava/64796/4000gb-wd-re

A4Tech KD-300 X-Slim
A4Tech KD-300 X-Slim, USB
http://obiavidnes.com/obiava/64795/a4tech-kd-300-x-slim

Специална оферта – хотел Стамболов
Хотел “Стамболов” е един от най – добрите хотели във В. Търново, който се се намира в старата част на Велико
Търново. Сградата е построена от българския възрожденски строител Колю Фичето в средата на 19 век. Реставрирана
е през 2006 година, като е запазен оригиналния дух и архитектура на старата столица. В непосредствена близост е до
улица Гурко, архитектурния комплекс “Самоводска чаршия” и историческата крепост “Царевец”. Вечер любителите на
културния туризъм могат да се насладят на единствения по рода си спектакъл “Звук и светлина”.
Хотел “Стамболов”, Ви предлага специална оферта !
Настаняване в двойна стая – 25 лв на човек!
Настаняване в единична стая – 35 лв!
Всички хотелски стаи са с тераси, от които гостите могат да се любуват на уникалната панорама на Велико Търново.
Всяка от стаите е със самостоятелен санитарен възел, хладилник , Satellite, TV, ютия , сешуар , Internet и климатик.
За повече информация:
WWW.HOTELSTAMBOLOV.COM
Тел: 0878270551
062650082
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E-mail: stambolov27@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/64794/specialna-oferta--hotel-stambolov

Разград
Актуални новини от Разград и региона, полезна информация, справочник, безплатни обяви, галерия с красиви снимки от
града.
http://obiavidnes.com/obiava/64793/razgrad

Продавам руско пиано Беларус
Продавам руско пиано Беларус с три педала, запазено, отлично, Шумен. Цена 700лв.
http://obiavidnes.com/obiava/64792/prodavam-rusko-piano-belarus

Продавам апартамент в Шумен 65 000 лв.
Многостаен , тухла, Математическа гимназия, 4 стаи, кухня, г-коридор, санитарен възел + таванска стая.
96,14 кв.м., партер, без тераса, паркет, югоизток-североизток. Възможна договорка на цената.
http://obiavidnes.com/obiava/64791/prodavam-apartament--v-shumen-65-000-lv

Хидрофобен шперплат , водоустойчив шперплат www.shperplat.eu
МИП ГРУП ООД е директен внисител на Хидрофобен / водоустойчив шперплат .
Предлагаме:
1. Кафяв хидрофобен шперплат 1220 X 2440 X 21 MM - първо качество водоустойчив шперплат.
2. Черен хидрофобен шперплат 1220 X 2440 X 21 MM – първо и второ качество.
3. Черен водоустойчив шперплат 1220 X 2440 X 20 MM – второ и трето качество.
4. MEGAPLEX – най-новият продукт на българския пазар. Кафяв хидрофобен шперплат (Indonesia), размери 1220 X 2440 X
21 MM , WBP фенол лепило , TOP клас за пазара. Пробвайте за да се уверите сами. Двустранно брандирано лого
MEGAPLEX , WBP GLUE , A CLASS.
Само НОВ ! Само ПРОДАВА!
База град София , наличности град Варна.
Организира транспорт до клиента на най-добри цени.
МИП ГРУП ООД
0896 699 099
0899 700 000
www.MIPGROUP.eu
www.SHPERPLAT.bg
www.MEGAPLEX.bg
http://obiavidnes.com/obiava/64790/hidrofoben-shperplat--vodoustoychiv-shperplat-wwwshperplateu

Интериорни врати
Фирма КАРАКАШЕВ И СИН ЕООД е производител на висококачествени
Интериорни врати от МДФ:
• Интериорни врати гладки бели ПУ лак
• До 205 / до 90 / до 20 – 290 лв.
• До 205 / до 90 / до 30 – 310 лв.
• Интериорни врати от кори "Крафт Мастер" с бял ПУ лак
• До 205 / до 90 / до 20 – 290 лв.
• До 205 / до 90 / до 30 – 310 лв.
• Интериорни врати от кори „Крафт Мастер” фурнировани
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• До 205 / до 90 / до 20 – 370 лв.
• До 205 / до 90 / до 30 – 390 лв.
За контакти : http://www.xn--80acbggrbac8bclycdxk.com/
http://obiavidnes.com/obiava/64788/interiorni-vrati

ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ-КУПУВАМЕ
ЮРИДИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ !!!

ФИРМИ

СЪС

ЗАДЪЛЖЕНИЯ!!!

БЕЗПЛАТНИ

ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - АД , ЕАД , ООД и ЕООД.
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
1.Сделки със търговски предприятия-Бизнес.
2.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. Прехвърляме дружествени дялове със наложен запор-ООД ЕООД.
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,финансова и солидарна отговорност.
Офертата е валидна за ЕАД АД ЕООД ООД от всички бизнес сектори и региони на България
Правна кантора „ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"
тел.0897558320 0886346230
http://obiavidnes.com/obiava/64787/legal-konsulting-kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-bezplatni-yuridicheski-konsultac

ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ-КУПУВАМЕ
ЮРИДИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ !!!

ФИРМИ

СЪС

ЗАДЪЛЖЕНИЯ!!!

БЕЗПЛАТНИ

ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - АД , ЕАД , ООД и ЕООД.
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
1.Сделки със търговски предприятия-Бизнес.
2.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. Прехвърляме дружествени дялове със наложен запор-ООД ЕООД.
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,финансова и солидарна отговорност.
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Офертата е валидна за ЕАД АД ЕООД ООД от всички бизнес сектори и региони на България
Правна кантора „ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"
тел.0897558320 0886346230
http://obiavidnes.com/obiava/64786/legal-konsulting-kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-bezplatni-yuridicheski-konsultac

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

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/64785/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi-burgas

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Пловдив
Частен детектив-Детективска агенция Фокс.
Предлага детективски услуги от частни детективи-висококвалифицирани!
Извършва цялостни разследвания-изневери,
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвременната
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с частните детективи, които са
бивши служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
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и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/64784/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-plovdiv

Частен детектив-Детективска агенция Фокс-Стара Загора
Детективска агенция Фокс-специализирани детективски услуги
предлагани от високо квалифицирани частни детективи,
които са бивши служители на МВР с дългогодишен професионален опит !!!
Нашата агенция е спечелила завидна репутация за най- добро доказателство,
благодарение на професионализма,бързината и достоверността на събраните доказателства!!!
Провеждаме поверително и дискретно разследване в личен и служебен
аспект на територията на цяла България.
Ние предлагаме пълен набор от детективски услуги
вижте повече на: http://chasten.detektiv-fox.com
"И не забравяйте,че не е най-важно, какво знаете, а какво може да докажете!"
Е-mail:fox@detectiv-bg.com
tel:0888400413 , 0897024504
http://obiavidnes.com/obiava/64783/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-stara-zagora

Детективск
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
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Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/64782/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-burgas

7" (17.78 cm) Asus MeMO Pad HD7
7" (17.78 cm) Asus MeMO Pad HD7, таблет, син, четириядрен ARM Cortex-A7 1.2GHz, сензорен IPS екран, 1GB RAM, 16GB
вградена памет & microSD слот, 802.11n, 2x camera, Android 4.2, 303g., 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/64781/7-1778-cm-asus-memo-pad-hd7

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/64780/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/64779/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/64778/sigurna-rabota

Български език за чужденци
Учебен център Орбис предлага индивидуално и фирмено обучение по български език за чужденци. Обучението може да се
провежда чрез контактен език:
- английски
- немски
- испански
- италиански
- френски
- португалски
- руски
- фински
В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене; въвежда се базова лексика
от около 1800 – 2000 думи и се акцентира върху умението за изразяване.
Преподавателите са филолози с опит.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
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тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/64777/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Руски език – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по руски език в удобно за курсиста и преподавателя време. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и
граматика, необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на руски
език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/64776/ruski-ezik--individualno-obuchenie

РУМЪНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по румънски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата „Puls”, всички нива. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене,
писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика, необходими за съответната степен на владеене на
езика, и акцентира върху уменията за изразяване на румънски език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/64775/rumynski--ezik--individualno-obuchenie

УНГАРСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по унгарски език в удобно за курсиста и за преподавателя време и с
подходяща интензивност по системите
"Hungaro Lingua" и "Hallo! Itt Magyarorszag!, всички нива. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи –
четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика, необходими за съответната степен на владеене
на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на унгарски език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/64774/ungarski-ezik--individualno-obuchenie

ФИНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по фински език в удобно за Вас и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В процеса на обучение се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика, необходими за съответната степен
на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на фински език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
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Тел. 02/ 8438363
GSM: 0898 714495, 0898 714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/64773/finski-ezik--individualno-obuchenie

Индивидуално обучение по ГРЪЦКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по гръцки език в удобно за курсиста и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Епикинонисте Елиника или друга система по избор. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика, необходими
за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на гръцки език. Цена: 10 лева на
учебен час
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
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/64772/individualno-obuchenie-po-grycki-ezik

ШВЕДСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по шведски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата Svenska for nyborjare. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане,
слушане, говорене. Цена: 10 лева на учебен час
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/64771/shvedski-ezik--individualno-obuchenie

Индивидуално обучение по ФРЕНСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по френски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системата „Echo” или друга система по избор. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика, необходими
за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена: 10 лева на
учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/64770/individualno-obuchenie-po-frenski-ezik

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по английски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системата Headway или друга система по
избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
лексика и граматика, необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване
на английски език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
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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/64769/angliyski-ezik--individualno-obuchenie

НЕМСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по немски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Themen Aktuell” , „Em neu” или система по избор, всички нива. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и
граматика, необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на
немски език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/64768/nemski-ezik--individualno-obuchenie

Индивидуални уроци по испански език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по испански език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Nuevo Ven”, „Espanol en marcha” или друга система по избор. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и
граматика, необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на
испански език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
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/64767/individualni-uroci-po-ispanski-ezik

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системата Progetto Italiano или друга
система по избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена:
10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/64766/italianski--ezik--individualno-obuchenie

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по португалски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системите „Aprender portugues” или
друга система по избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Нивото въвежда лексика и
граматика, необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на
португалски език. Цена: 10 лева на учебен час
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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/64765/portugalski--ezik--individualno-obuchenie

7" (17.78 cm) Asus MeMO Pad HD7
7" (17.78 cm) Asus MeMO Pad HD7, таблет, бял, четириядрен ARM Cortex-A7 1.2GHz, сензорен IPS екран, 1GB RAM, 16GB
вградена памет & microSD слот, 802.11n, 2x camera, Android 4.2, 303g., 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/64764/7-1778-cm-asus-memo-pad-hd7

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/64763/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/64762/chasten-detektiv--agenciya-ayaks--plovdiv-stara-zagora-yambol-sliven

Детективска Агенция Аякс -Созопол Слънчев Бряг Несебър Поморие Обзор
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/64761/detektivska-agenciya-ayaks--sozopol-slynchev-bryag-nesebyr-pomorie-obzor

15.6" (39.62 cm) Asus X501A-XX400
15.6" (39.62 cm) Asus X501A-XX400, черен, двуядрен Celeron® 1000M 1.8GHz, HD LED Display (HDMI), 2GB, 320GB, USB3.0,
Linux, 2.07kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/64760/156-3962-cm-asus-x501a-xx400

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/64759/schetovodna-agenciya-prima-selekt

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/64758/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/64757/da-selekt-detektivska-agenciya

15.6" (39.62 cm) Asus X550CC-XX046
15.6" (39.62 cm) Asus X550CC-XX046, двуядрен Intel® Pentium® 2117U 1.8GHz, HD LED Display & GeForce 720M 2GB
(HDMI), 4GB, 750GB, USB3.0, Free DOS, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/64756/156-3962-cm-asus-x550cc-xx046

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
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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/64755/30-50-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/64754/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/64753/30-50-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/64752/zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota
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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/64751/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Работа за 30 мин на ден
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят и изместят вашите
основни.Това,което е нужно е интернет, не повече от 30 минути на ден и абсолютно никаква инвестиция. Ако ви
удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт:
http://hameco3.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/64750/rabota-za-30-min-na-den

Работа за 30 мин на ден
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят и изместят вашите
основни.Това,което е нужно е интернет, не повече от 30 минути на ден и абсолютно никаква инвестиция. Ако ви
удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт:
http://hameco3.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/64749/rabota-za-30-min-na-den

Работа за 30 мин на ден
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят и изместят вашите
основни.Това,което е нужно е интернет, не повече от 30 минути на ден и абсолютно никаква инвестиция. Ако ви
удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт:
http://hameco3.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/64748/rabota-za-30-min-na-den

11.6" (29.46 cm) Asus X201E-KX014DU
11.6" (29.46 cm) Asus X201E-KX014DU, син, двуядрен Pentium® 987 1.5GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 500GB, Linux,
1.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/64747/116-2946-cm-asus-x201e-kx014du

Pad Razer Vespula
Pad Razer Vespula, двустранен (speed/control), 32 х 26 cm
http://obiavidnes.com/obiava/64746/pad-razer-vespula

Електронна книга Kindle 4 SO
Електронна книга Kindle 4 SO, 6" (15.24 cm) E Ink дисплей, 2GB, WiFi 802.11n
http://obiavidnes.com/obiava/64745/elektronna-kniga-kindle-4-so

Електронна книга Kindle Paperwhite
Електронна книга Kindle Paperwhite
http://obiavidnes.com/obiava/64744/elektronna-kniga-kindle-paperwhite

15.6" (39.62 cm) Toshiba C50-A-14H
15.6" (39.62 cm) Toshiba C50-A-14H, черен, двуядрен Celeron® 1005M 1.9GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 750GB,
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USB3.0, no OS, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/64743/156-3962-cm-toshiba-c50-a-14h

15.6" (39.62 cm) Toshiba C50-A-115
15.6" (39.62 cm) Toshiba C50-A-115, черен, двуядрен Intel® Pentium® 2020M 2.4GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 750GB,
USB3.0, no OS, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/64742/156-3962-cm-toshiba-c50-a-115

15.6" (39.62 cm) Toshiba C50-A-126
15.6" (39.62 cm) Toshiba C50-A-126, бял, двуядрен Intel® Pentium® 2020M 2.4GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 750GB,
USB3.0, no OS, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/64741/156-3962-cm-toshiba-c50-a-126

15.6" (39.62 cm) Toshiba C55-A-129
15.6" (39.62 cm) Toshiba C55-A-129, черен, двуядрен Intel® Pentium® 2020M 2.4GHz, HD LED Display & GeForce 710M 1GB
(HDMI), 4GB, 750GB, USB3.0, no OS, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/64740/156-3962-cm-toshiba-c55-a-129

15.6" (39.62 cm) Toshiba C55-A-127
15.6" (39.62 cm) Toshiba C55-A-127, бял, двуядрен Intel® Pentium® 2020M 2.4GHz, HD LED Display & GeForce 710M 1GB
(HDMI), 4GB, 750GB, USB3.0, no OS, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/64739/156-3962-cm-toshiba-c55-a-127

15.6" (39.62 cm) Toshiba C55-A-12D
15.6" (39.62 cm) Toshiba C55-A-12D, сребрист, двуядрен Intel® Pentium® 2020M 2.4GHz, HD LED Display & GeForce 710M
1GB (HDMI), 4GB, 750GB, USB3.0, Windows8, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/64738/156-3962-cm-toshiba-c55-a-12d

Вибро плейт- Фитнес уред от ново поколение?!
Вибро плейт- Фитнес уред от ново поколение?!
Намира широко 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.10 минутна тренировка с ”ВИБРО ПЛЕЙТ”, замества
едночасово "блъскане” по различните уреди във фитнес залите !
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 натрупвания,
- 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.Цена 570лв
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
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http://obiavidnes.com/obiava/64737/vibro-pleyt--fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Квантов Анализатор на здравословното състояние-37 теста на български език
Квантов анализатор-37 теста за вашето здраве
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Ако искате да проследите вашето здравословно състояние или имате право да извършвате диагностична дейносттова е вашето решение,нов модерен биоскенер.
магнитно-резонансен био скенер е еднакво удобен, както за профилактична бърза диагностика в консултативни
медицински пунктове, центрове за здраве и красота, билкови аптеки, магазини за хранителни добавки и др., така и за
лична и семейна превантивна диагностика у дома.
Апаратът "Био Анализатор" е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на
човешкия организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Био Скенерът 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.
Високотехнологичния уред Био 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 показателя за Вашето
здраве и ще бъдат отчетени най-ранни признаци на клетъчна промяна в органите и тъканите.
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език, преводът е адаптиран към Европейската
медицинска терминология и е съобразен с характеристиките на параметрите, представени от физиологична и клинична
гледна точка, с добавени препоръки за клинична практика от научен лекарски екип.
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.
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език.Цена 680лв
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/64736/kvantov-analizator-na-zdravoslovnoto-systoyanie-37-testa-na-bylgarski-ezik

15.6" (39.62 cm) Toshiba C55-A-145
15.6" (39.62 cm) Toshiba C55-A-145, черен, двуядрен Intel® Core™ i3 3120M 2.5GHz, HD LED Display & GeForce 710M 2GB
(HDMI), 4GB, 750GB, USB3.0, no OS, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/64735/156-3962-cm-toshiba-c55-a-145

15.6" (39.62 cm) Toshiba L50-A-10U
15.6" (39.62 cm) Toshiba L50-A-10U, бял, двуядрен Intel® Core™ i5 3230M 2.6/3.2GHz, HD LED Display & GeForce GT 740M
2GB (HDMI), 4GB, 1TB, 2x USB3.0, no OS, 2.4kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/64734/156-3962-cm-toshiba-l50-a-10u

17.3" (43.94 cm) Toshiba X70-A-10N
17.3" (43.94 cm) Toshiba X70-A-10N, четириядрен Haswell Core i7 4700MQ 2.4/3.4GHz, FULL HD LED Display & GeForce
GTX 770M 3GB (HDMI), 8GB, 1ТB, 4x USB3.0, Windows8 Pro, 3.6kg, 3г. гаранция
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http://obiavidnes.com/obiava/64733/173-4394-cm-toshiba-x70-a-10n

Соев протеин е подходящ за типове видове фитнес тренировки
Елате на http://Fitneshrani.com - специализираният онлайн магазин за здраве . Полезна информация за страницата със
Соев протеин .
http://obiavidnes.com/obiava/64732/soev-protein-e-podhodyasht-za-tipove-vidove-fitnes-trenirovki

Услуги със самосвал,бобкат 753 и минибагер
Транспортни услуги със самосвал до 5т . Доставка на всякакви видове строителни материали, пясък, филц, дренажен
камък, скална маса, земновлажен бетон, пернишки и домбаски въглища, въглища на чували , дърва и др. Извозване и
доставка на земни маси. Легално извозване на строителни и битови отпадъци. Къртене и чистене на бетон, тухли,
теракот, фаянс и др. Услуги с минифадрома бобкат753 и минибагер: Товарене, насипи, подравняване, изкопи,
снегопочистване,ВИК,основи за огради,канали,септични ями,дренажи,насипване с инертни материали и др
http://obiavidnes.com/obiava/64731/uslugi-sys-samosvalbobkat-753-i-minibager

Калъф за таблет Prestigio PTCL0107
Калъф за таблет Prestigio PTCL0107, черен, до 7" (17.78 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/64730/kalyf-za-tablet-prestigio-ptcl0107

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив - Бургас,Несебър,Ямбол
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/64729/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---burgasnesebyryambol

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
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-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/64728/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Производство и монтаж на каменни изделия
Изделия от технически камък, мрамор, гранит, варовик, изработка и монтаж на плотове, подпрозоречни первази,
стълбища, прагове, плочки, облицовки, шапки, парапети, огради, облицовки на камини, колони, барбекюта. Голям избор от
камъни. Всичко за градината. Продуктите, различните обработки и видовете материали във формата на мостри са
изложени в офиса в търговската част на Спортна Зала. Цените зависят от изделието. http://www.stoneluks.com/
http://obiavidnes.com/obiava/64727/proizvodstvo-i-montaj-na-kamenni-izdeliya

Купете Ваши дом в България със съдействието на Ай Еф Джи Инвест
„Ай Еф Джи Инвест” ООД е руска компания, оперираща на българския пазар и част от Ай Еф Джи Груп. Основната
дейност на компанията е продажба на недвижими имоти в България и посредничество при сделки с недвижима
собственост. Нашите консултанти ще Ви предложат най-добрите имоти според Вашите изисквания. Те ще Ви
предоставят пълна информация за Вашето жилище, офис или друг имот, както по черноморското крайбрежие, така и
на територията на цялата страна. Фирмата е ръководена от екип от експерти в сферата на туризма, правото и
икономиката, гарантиращи професионално обслужване и експертно консултиране на клиента. Освен най-добрия имот,
нашите експерти ще Ви предоставят и юридическа консултация и счетоводно обслужване.
„Ай Еф Джи Инвест“ ООД разполага със собствени офиса в едни от най-големите градове в България, както и с офис в
Русия:
Русия, Москва
ул. Толбухин, д.8, к.1
+7(965) 447-60-60
+7(965) 448-60-60
ifgmos@gmail.com
България, гр. Варна
ул. Габрово 26
+359 890 999915
ifginvest.varna@gmail.com
България. гр. Бургас
ул. Княз Борис I 8
+359 890 999915
ifginvest.burgas@gmail.com
България, гр. София
ул. Бисер 16
+359 899 799 999
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ifginvest.office@gmail.com
Подробна информация и атрактивни цени на имотите можете да видите на www.ifginvest.ru
http://obiavidnes.com/obiava/64726/kupete-vashi-dom-v-bylgariya-sys-sydeystvieto-na-ay-ef-dji-invest

Asus F2A55-M
Asus F2A55-M, AMD A55, FM2, DDR3, PCI-E (HDMI & DVI), SB7.1, Lan1000, SATA RAID 0,1,10, 2xUSB3.0, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/64725/asus-f2a55-m

Gigabyte F2A75M-HD2
Gigabyte F2A75M-HD2, AMD A75, FM2, DDR3, PCI-E (HDMI & DVI), SB7.1, Lan1000, 4x SATA 6Gb/s RAID 0,1, 10, 2x
USB3.0, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/64724/gigabyte-f2a75m-hd2

Gigabyte F2A85XM-D3H
Gigabyte F2A85XM-D3H, AMD A85X, FM2, DDR3, 2x PCI-E (CF) (HDMI & DVI), SB7.1, Lan1000, 8xSATA 6Gb/s RAID 0,1, 5,
10, 2xUSB3.0, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/64723/gigabyte-f2a85xm-d3h

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ! ЗА ФИРМИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА!!!
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - АД , ЕАД , ООД и ЕООД.
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
Какво предлагаме на своите клиенти:
Търговско право
› Сделки с търговски предприятия.
› Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
› Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения , включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
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 финансова и солидарна 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/64722/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-za-firmi-ot-cyalata-strana

ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ-КУПУВАМЕ
ЮРИДИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ !!!

ФИРМИ

СЪС

ЗАДЪЛЖЕНИЯ!!!

БЕЗПЛАТНИ

ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - АД , ЕАД , ООД и ЕООД.
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ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
Какво предлагаме на своите клиенти:
Търговско право
› Сделки с търговски предприятия.
› Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
› Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения , включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
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 финансова и солидарна 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/64721/legal-konsulting-kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-bezplatni-yuridicheski-konsultac

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/64720/detektivska-agenciya-ayaks-247--varna-ruse-shumen-burgas-veliko-tyrnovo

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
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малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/64719/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

Производство на букви от неръждавейка, плексиглас и PVC.
Производство на букви от неръждавейка, плексиглас и PVC. Външна реклама.
Проектиране, производство и монтаж на обемни светещи букви, осветени с неон и LED.
Надписи от PVC фолио. Облепване на витрини, автомобили, табели, работни облекла.
Проектиране, производство и монтаж на светеща и несветеща реклама.
Гаранционен и извънгаранционен сервиз.
http://obiavidnes.com/obiava/64718/proizvodstvo-na-bukvi-ot-neryjdaveyka-pleksiglas-i-pvc

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/64717/kursove-za-kandidatstvane-sled-7-klas

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/64716/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-filosofiya

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.
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ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/64715/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/64714/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-geografiya

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по биология и химия в Образователен център
ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по биология и химия в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по БИОЛОГИЯ и ХИМИЯ:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
обучение за развиване на тема и решаване на тест;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/64713/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-biologiya-i-himiya-v-obrazovatelen-centyr

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/64712/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-bylgarski-ezik-i-literatura

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!
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http://obiavidnes.com/obiava/64711/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-istoriya

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/64710/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-matematika

Хидрофобен шперплат , водоустойчив шперплат www.shperplat.eu
МИП ГРУП ООД е директен внисител на Хидрофобен / водоустойчив шперплат .
Предлагаме:
1. Кафяв хидрофобен шперплат 1220 X 2440 X 21 MM - първо качество водоустойчив шперплат.
2. Черен хидрофобен шперплат 1220 X 2440 X 21 MM – първо и второ качество.
3. Черен водоустойчив шперплат 1220 X 2440 X 20 MM – второ и трето качество.
4. MEGAPLEX – най-новият продукт на българския пазар. Кафяв хидрофобен шперплат (Indonesia), размери 1220 X 2440 X
21 MM , WBP фенол лепило , TOP клас за пазара. Пробвайте за да се уверите сами. Двустранно брандирано лого
MEGAPLEX , WBP GLUE , A CLASS.
Само НОВ ! Само ПРОДАВА!
База град София , наличности град Варна.
Организира транспорт до клиента на най-добри цени.
МИП ГРУП ООД
0896 699 099
0899 700 000
www.MIPGROUP.eu
www.SHPERPLAT.bg
www.MEGAPLEX.bg
http://obiavidnes.com/obiava/64709/hidrofoben-shperplat--vodoustoychiv-shperplat-wwwshperplateu

HDD Docking Station Thermaltake BlacX Duet 5G
HDD Docking Station Thermaltake BlacX Duet 5G, за 2x 2.5"/3.5" (6.38/8.89 cm) SATA 6Gb/s HDD, USB 3.0
http://obiavidnes.com/obiava/64708/hdd-docking-station-thermaltake-blacx-duet-5g

Частен Детектив Иван Иванов-Детективски Услуги- 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,
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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/64707/chasten-detektiv-ivan-ivanov-detektivski-uslugi--reputaciya-za-nay-dobro-dokazatel

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-0888400413
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/64706/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-0888400413

Canyon CNR-FMSO02
Canyon CNR-FMSO02, оптична (800dpi), черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/64705/canyon-cnr-fmso02

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/64704/asv-selekt-agenciya-za-sybirane-na-vzemaniya

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
http://obiavidnes.com/obiava/64703/detektivska-agenciya-star-0885350440

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
http://obiavidnes.com/obiava/64702/detektivska-agenciya-star-0885350440

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, ст%D
http://obiavidnes.com/obiava/64701/detektivska-agenciya-star-0885350440

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АНАГРАМА - ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ
Детективска агенция Анаграма-
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24 часа професионални детективски услуги,
при гарантирана анонимност
и цени по договаряне .
За контакти :
GSM : 0882741329 ,
e-mail : android_as@abv.bg,
http://anagrama.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/64698/detektivska-agenciya-anagrama---detektivski-uslugi

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/64697/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/64696/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/64695/sigurna-rabota

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/64694/30-50-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/
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http://obiavidnes.com/obiava/64693/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/64692/30-50-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/64691/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/64690/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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
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http://obiavidnes.com/obiava/64689/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

Canyon CNR-FMSO01
Canyon CNR-FMSO01, оптична (1000dpi), черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/64688/canyon-cnr-fmso01

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/64687/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/58589/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

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.
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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/64686/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/64685/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/64684/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/64683/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi
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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/64682/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!
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
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http://obiavidnes.com/obiava/64681/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

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.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/64680/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali-spiral-potato-slicer

Целутрон,Йонизатори,ДЕТОКСИКАТОР,Пейнт зуум,
Целутрон,Йонизатори,ДЕТОКСИКАТОР,Пейнт зуум,
Масажори,Виброколани,Електрическа подочистачка
1 ДЕТОКСИКАТОРИ 285 лв
2 Магнитни наколенки др Ливайн - 39лв !
3 Йонизатори озонатори - 55 лв
4 Масажна - масажираща седалка 179.лв
7 Вибриращ колан с термо ефект за бързо отслабване и идеална фигура. 65.лв
8 Електрическа подочистачка Twister Sweeper 49лв
9 Найсер Дайсер Кухненско ренде 59 лв
10 PhotoBlocker Спрей За защита от камерите на КАТ 29лв
11 Енергийна гривна power balance-19 !
12 Антицелулитен вибромасажор Manipol Body 48 лв !
13 Енергоспекстяващо за ток 29 лв
15 Заличител на драскотини "Fix It Pro" 10лв
17 Уред за сребърна вода 79лв
19 Нео Сокет намалява консумацията на гориво на вашия автомобил 19лв
20 Дерма Сета за ефективно и безболезнено обезкосмяване 55лв
21 ФРИМАТОР-УЛТРАЗВУКОВ ПИЛИНГ 199лв
23 Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване 89.90 лв
24 Квантов Анализатор - Компютърна диагностика на здравословното състояние 700лв
25 Виброплейт Фитнес уред от ново поколение 570лв
26 ПРЕЧИСТВАТЕЛ НА ВЪЗДУХ с ЙОНИЗАТОР, ОЗОНАТОР, UV БАКТЕРИЦИДНА ЛАМПА, HEPA и E.S.P. филтър.
210лв
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
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www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/64679/celutronyonizatoridetoksikatorpeynt-zuum

Muscle Pharm са най-подходящият избор за вашият фитнес режим
Имате ли нужда от статии по темата за продуктите на Muscle Pharm ? Погледнете в специализирана информационна
страница за хранителен режим http://fitnesblog.com
http://obiavidnes.com/obiava/64678/muscle-pharm-sa-nay-podhodyashtiyat-izbor-za-vashiyat-fitnes-rejim

Canyon CNR-FMSOW02
Canyon CNR-FMSOW02, безжична, оптична (800-1600dpi), черна, компактен USB приемател
http://obiavidnes.com/obiava/64677/canyon-cnr-fmsow02

Canyon CNR-FMSOW01
Canyon CNR-FMSOW01, безжична, оптична (1600dpi), черна, компактен USB приемател
http://obiavidnes.com/obiava/64676/canyon-cnr-fmsow01

Canyon CNR-MSD04NB
Canyon CNR-MSD04NB, оптична (1000dpi), черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/64675/canyon-cnr-msd04nb

Canyon CNR-MSOW06B
Canyon CNR-MSOW06B, безжична, оптична, черна, компактен USB приемател
http://obiavidnes.com/obiava/64674/canyon-cnr-msow06b

Коластрата е източник на протеини, въглехидрати и аминокиселини
Коластрата от специализираният за фитнес блог за храна http://fitnesblog.com ви предлага статии за Коластрата подобрява производителността на всяка тренировка.
http://obiavidnes.com/obiava/64673/kolastrata-e-iztochnik-na-proteini-vyglehidrati-i-aminokiselini

Изберете висококачествените фитнес аксесоари и оборудване от Harbinger
За фитнес аксесоари и оборудване Harbinger от специализирана уеб страница за фитнес www.fitnesblog.com предлага на
вниманието ви статии за фитнес оборудване Harbinger .
http://obiavidnes.com/obiava/64672/izberete-visokokachestvenite-fitnes-aksesoari-i-oborudvane-ot-harbinger

Изобилие от фитнес добавки от Syntrax
Търсите ли статии за хранителните добавки Syntrax ? Елате на в специализирана интернет страница за добавки
www.fitnesblog.com
http://obiavidnes.com/obiava/64671/izobilie-ot-fitnes-dobavki-ot-syntrax

Покриви- договор, гаранция, качество
Към кого да се обърнем при нужда от ремонт на покрива и по кое време е най-подходящо да се извърши
ремонта.Отговорите на Pokrivni-remonti.com
http://obiavidnes.com/obiava/64670/pokrivi--dogovor-garanciya-kachestvo

Вашият сайт с Skyeystudio
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Всичко създадено от нас е с любов. Ние сме млад екип от дизайнери и програмисти, които са в голяма полза на
предприемачи, на хората които искат да имат очарователен и носещ приходи уеб сайт, визитка или какъвто и да е тип
графика. Ние решаваме проблеми, предоставяме креативни и иновативни идеи за различни платформи и изграждаме нови
брандове. Лесно можете да работите с нас, ние сме добри хора. "Разходете" се из проектите ни и ни пишете ако Ви
интересува нещо свързано с услугите ни.
http://obiavidnes.com/obiava/64669/vashiyat-sayt-s-skyeystudio

Продавам професионални шевни машини
Машините са покривни триоли .BROTHER-900lv.,KINGTEX-800lv.,KANSAI SPECIAL-1000lv.Биетарка триола KANSAI
SPECIAL-800lv.;Двуигловка SINGER-1500lv,машината е почти нова.Четириконечни оверлози KINGTEX SH-6000-650lv.;SEN
SEI-650lv.почти нов;VENUS-700lv.;TIPICAL-700lv.;YAMATA-700lv.почти нов;BROTHER-450lv.Петконечни оверлози
KINGTEX
SH-6000
с
рязяне
на
конците-700lv.без
рязане
на
конците-650lv.;KINGTEX-SH-7000-700lv.;TIPICAL-700lv.;Триконечни оверлози BROTHER-300lv.Прави автоматични
ESMAN-800lv.;Прави обикновени KINGTEX-300lv.,BROTHER от 150 до 300lv.Всички машини са в перфектно
състояние.Пробваме ги на място с ваши материали които ще изработвате.тел.0889741365;0893566822
http://obiavidnes.com/obiava/64668/prodavam-profesionalni-shevni-mashini

Продавам апартамент в Шумен 65 000 лв.
Многостаен тухлен партерен апартамент до Математическа гимназия. Жилището е с площ 96.14 кв.м., и се състои от 4
стаи, кухня, "Г" образен коридор, санитарен възел и два килера. Няма тераса. Подовите настилки са паркет. Изложение
югоизток/североизток. Има прилежаща таванска стая.
http://obiavidnes.com/obiava/64667/prodavam-apartament--v-shumen-65-000-lv

Какво представлява кръговата тренировка?
За Кръговата тренировка от специализирана уеб страница за хранене http://fitnesblog.com предлага на вниманието ви още
нещо за Кръговата тренировка.
http://obiavidnes.com/obiava/64666/kakvo-predstavlyava-krygovata-trenirovka

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/59414/tovarni-prevozi-s-bus-do-1500-kg

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
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Дайте тласък на фитнес тренировките си с Animal
Хранителни добавки Animal - нашият специализиран за фитнес blog за добавки www.fitnesblog.com представя на
вниманието ви материали по темата за фитнес добавки Animal .
http://obiavidnes.com/obiava/64665/dayte-tlasyk-na-fitnes-trenirovkite-si-s-animal

Стриптизьорка-Танцьорка
Верига нощни клубове набират стриптизьорки за София,Варна и Бургас.Висок доход,трудов договор и подсигурена
квартира.Може и без опит.телефон 0884883045 ;pipshou@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/64664/striptizyorka-tancyorka

Комбинирани тренировки за отслабване
Трябва ли ви още нещо за Тренировките за отслабване ? Елате на в специализирана страница за фитнес
www.fitnesblog.com
http://obiavidnes.com/obiava/64663/kombinirani-trenirovki-za-otslabvane

Л-глутатион поддържа тялото младо
За Л- глутатиона от специализирана тематична страница за хранене fitnesblog.com предлага на вашето внимание
материали за Л- глутатиона - Друг начин за детоксикация.
http://obiavidnes.com/obiava/64662/l-glutation-poddyrja-tyaloto-mlado

Фъстъченото масло е източник на калории за интензивен фитнес режим
Търсите ли статии за Фъстъченото масло ? Елате на на нашата специализирана блог страница за фитнес
http://fitnesblog.com
http://obiavidnes.com/obiava/64661/fystychenoto-maslo-e-iztochnik-na-kalorii-za-intenziven-fitnes-rejim

5300лв.-Продавам сграда с двор в регулация със статут пункт за изваряване на ракия в
с.Къкрина,обл.Ловеч
СПЕШНО до края на юли 5300лв.-Продавам масивна едноетажна сграда с двор в регулация със статут пивоварна/пункт
за изваряване на ракия. Застроена площ - 200кв.м, дворно място - 1300кв.м, с ток и вода.
Имотът се намира в китното историческо село Къкрина, област Ловеч, известно с „Къкринско то Ханче”. Граничи с
малка борова гора, чешма с изворна вода, асфалтов път и малка рекичка.
Сградата е подходяща за промишлени цели, за семеен хотел или за живеене. Състой се от две стаи и едно голямо
помещение. Необходимост от ремонт.
За контакт: 0886675887
http://obiavidnes.com/obiava/64660/5300lv-prodavam-sgrada-s-dvor-v-regulaciya-sys-statut-punkt-za-izvaryavane-na-rak

Купува ЗЕМ. ЗЕМЯ и ГОРИ в община СЕВЛИЕВО
Купува ЗЕМ. ЗЕМЯ и ГОРИ в община СЕВЛИЕВО - Агатово, Батошево, Бериево, Богатово, Буря, Дамяново, Дебелцово,
Добромирка, Дрянът, Душево, Градница, Хирево, Идилево, Крамолин, Крушево, Купен, Ловнидол, Малки Вършец, Младен,
Млечево, Петко Славейков, Ряховците, Сенник, Севлиево, Шумата, Стоките, Столът, Търхово.
НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ !
ЦЕНИ в зависимост от землището, големината, категорията, начина на ползване
Заплащане веднагa на място пред Нотариус
Изготвяне на всички документи необходими за бързо реализиране на сделката.
КОРЕКТНИ ОТНОШЕНИЯ!
0878229309 и 0889229309 – Караиванов
0887512663-Петрова
http://obiavidnes.com/obiava/64659/kupuva-zem-zemya-i-gori-v-obshtina-sevlievo
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Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в област ПЛЕВЕН–общ.Плевен, общ.Левски, общ.Пордим,
общ.Белене, общ.Кнежа, общ.Гулянци , общ.Долна Митрополия, общ.Долни Дъбник, общ.Искър,
общ.Никопол, общ.Червен Бряг.
Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в област ПЛЕВЕН–общ.Плевен, общ.Левски, общ.Пордим, общ.Белене, общ.Кнежа,
общ.Гулянци , общ.Долна Митрополия, общ.Долни Дъбник, общ.Искър, общ.Никопол, общ.Червен Бряг.
НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ !!!
Заплащане на договорената сума на място пред Нотариус/Банка.
Изготвяне на необходимите документи за сделката.
Компетентно правно обслужване при покупко-продажба.
КОРЕКТНИ ОТНОШЕНИЯ!
За контакт: 0878229309 и 0889229309 –Караиванов
0887512663-Петрова
http://obiavidnes.com/obiava/64658/kupuva-zemedelski--zemi-v-oblast-plevenobshtpleven-obshtlevski-obshtpordim-obsht

Купува ЗЕМ. ЗЕМИ в област ВЕЛИКО ТЪРНОВО- общ.Свищов, общ. Павликени, общ.Горна
Оряховица, общ. В.Търново, общ.Сухиндол, общ. Лясковец, общ.Полски Тръмбеш
Купува ЗЕМ. ЗЕМИ в област ВЕЛИКО ТЪРНОВО- общ.Свищов, общ. Павликени, общ.Горна Оряховица, общ. В.Търново,
общ.Сухиндол, общ. Лясковец, общ.Полски Тръмбеш
НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ до 1000лв./дка.!
Необходими са ни номер на имот или имена на собственика.
Изготвяне на необходимите документи за сделката.
Сделката се осъществява пред Нотариус!
Заплащане на договорената сума на място пред Нотариус/Банка.
Държим на коректните отношения между страните!
За контакт:0878229309, 0889229309–Караиванов
0887512663- ПЕТРОВА
Доверете се на дългогодишния ни опит и професионализъм!
http://obiavidnes.com/obiava/64657/kupuva-zem-zemi-v-oblast-veliko-tyrnovo--obshtsvishtov-obsht-pavlikeni-obshtgorna-

Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в област ЛОВЕЧ - общ.Ловеч, общ.Летница, общ.Угърчин,
общ.Луковит
Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в област ЛОВЕЧ - общ.Ловеч, общ.Летница, общ.Угърчин, общ.Луковит
С НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ в областта!!!!!!!!
Необходими са ни номер на имот или имена на собственика.
Изготвяне на необходимите документи за сделката.
Сделката се осъществява пред Нотариус/Банка!
Заплащане на договорената сума на място пред Нотариус
Държим на коректните отношения между страните!
За контакт:
0878229309 и 0889229309 –Караиванов
http://obiavidnes.com/obiava/64656/kupuva-zemedelski-zemi-v-oblast-lovech---obshtlovech-obshtletnica-obshtugyrchin-obsht

Купува ЗЕМ. ЗЕМЯ
в обл.В.ТЪРНОВО, обл.ЛОВЕЧ, обл.ПЛЕВЕН, общ.СЕВЛИЕВО,
обл.ВРАЦА НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ !
Купува ЗЕМ. ЗЕМЯ в обл.В.ТЪРНОВО, обл.ЛОВЕЧ, обл.ПЛЕВЕН, общ.СЕВЛИЕВО, обл.ВРАЦА
НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ !
-област ВЕЛИКО ТЪРНОВО - общ. Павликени, общ.Сухиндол, общ.Свищов, общ.Горна Оряховица, общ. В.Търново, общ.
Лясковец, общ.Полски Тръмбеш
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-област ЛОВЕЧ - общ.Ловеч, общ.Луковит, общ.Летница, общ.Угърчин
-област ПЛЕВЕН - общ.Плевен, общ.Левски, общ.Никопол, общ.Пордим, общ.Червен Бряг, общ.Белене, общ.Гулянци ,
общ.Д.Митрополия, общ.Д.Дъбник, общ.Искър, общ.Кнежа
-община СЕВЛИЕВО
-област ВРАЦА – общ. Бяла Слатина, Козлодуй, Мизия, Оряхово, Хайредин, Борован, Враца, Криводол
ЦЕНИ в зависимост от големината на имота, категорията, начина на ползване и местонахождението му.
Плащане на място пред Нотариус / Банка.
Изготвяне на документи.
За контакт: 0878229309, 0889229309– г-н Караиванов
0887512663-Петрова
http://obiavidnes.com/obiava/64655/kupuva-zem-zemya--v-oblvtyrnovo-obllovech-oblpleven-obshtsevlievo-oblvrac

Купува ЗЕМ. ЗЕМЯ в обл.В.ТЪРНОВО, обл.ЛОВЕЧ, общ.СЕВЛИЕВО, обл.ПЛЕВЕН, обл.РУСЕ,
обл.ВРАЦА, обл.Търговище/общ.АНТОНОВО, общ.ОМУРТАГ/
Купува ЗЕМ. ЗЕМЯ
в обл.В.ТЪРНОВО, обл.ЛОВЕЧ, общ.СЕВЛИЕВО, обл.ПЛЕВЕН, обл.РУСЕ, обл.ВРАЦА,
обл.Търговище/общ.АНТОНОВО, общ.ОМУРТАГ/
НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ !
ЦЕНИ в зависимост от големината на имота, категорията, начина на ползване и местонахождението му.
Плащане на място пред Нотариус / Банка.
Изготвяне на документи.
За контакт: 0878229309, 0889229309– г-н Караиванов
0887512663-Петрова
http://obiavidnes.com/obiava/64654/kupuva-zem-zemya--v-oblvtyrnovo-obllovech-obshtsevlievo-oblpleven-oblruse

Купувам ГОРИ и ГОРИ за СЕЧ в цяла област ЛОВЕЧ!
Купувам ГОРИ и ГОРИ за СЕЧ в цяла област ЛОВЕЧ!
Плащам на декар или на кубик /позволително.
ВИСОКИ ЦЕНИ!
Оглед на място с GPS.
Изготвям всички документи!
Цена в зависимост от големината на имота, състав, наклон, бонитет, и местонахождение.
За контакт: 0878229309, 0889229309– г-н Караиванов
http://obiavidnes.com/obiava/64653/kupuvam-gori--i-gori-za-sech-v-cyala-oblast-lovech

Частен Детектив Иван Иванов- Изневярата и Предателството....
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

Страница 67/115

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

14.07.2013

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/64652/chasten-detektiv-ivan-ivanov--iznevyarata-i-predatelstvoto

Детективска Агенция-Фокс- Детективски Услуги-Бургас
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://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/64651/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-burgas

ДЕТЕКТИВСК
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
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ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/64650/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-razkrivane-na-izneveri

Къщи за гости "Изгрева"
Къщи за гости „ИЗГРЕВА” – Сандански са разположени до вековни чинари на хълма над река Гушевица в село Поленица
на 2 км. от град Сандански.
Новопостроените къщи се намират на 5 минути път с кола от центъра на град Сандански в село Поленица, всяка е с
обща площ около 140 кв. м.
Предлагаме 5 къщи в затворен комплекс с външно видео наблюдение. Всяка къща разполага с 1 парко - място, безжичен
интернет, централна климатизация.
Състоят се от:
1 Ниво – Кът за отдих, кухненски бокс и трапезария в общо помещение.
Обзаведени с:
Мека мебел, телевизор, камина, котлон, фурна, хладилник, ел. кана, ел. скара, посуда
- баня с тоалетна
- външна веранда
2 Ниво – 2 спални, всяка от които има: легло 164/200см, четрикрилен гардероб, тоалетка, телевизор
- 1 баня с тоалетна
- обща тераса
Всяка къща е подходяща за семейство или компания до 4 човека
http://obiavidnes.com/obiava/64649/kyshti-za-gosti-izgreva

Борман Комерс София
Борман Комерс, град София, предлага вътрешни интериорни врати, външни входни врати, пожароустойчиви врати,
обзавеждане за кухни. Ниски цени.
http://obiavidnes.com/obiava/64648/borman-komers-sofiya

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:
-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
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0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/64647/chasten-detektiv---detektivska-agenciya-inkognito---uslugi--yambolvarnaburgas

0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито - Пловдив,София,Бургас
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/64646/0877696928---detektivska-agenciya-inkognito---plovdivsofiyaburgas

Колко често се препоръчва приемът на Vitamin C?
Потърсете ни на Fitneshrani - специализираният Е-магазин за фитнес продукти . Представя разделът със Vitamin C .
http://obiavidnes.com/obiava/64645/kolko-chesto-se-preporychva-priemyt-na-vitamin-c

нови МОДЕЛИ инверторени електрожени MMA200.-/IGBT /
Това е електрожен с най-новата разработка на базата на IGBT транзистори, предназначен за извършване на прецизни
заваръчни дейности с всички видове електроди. Предимствата на този електрожен са: Намалено импулсно натоварване
на мрежата – за предприятия, които имат ограничение на мощността на електрическата мрежа прилагането на IGBT
технологията позволява да се инсталират повече заваръчни постове. Заваряването не причинява смущения в мрежата –
енергията, запасена в кондерзаторната група, изглажда падовете и пиковете по линията дори в момента на заваряване.
Прецизен контрол на заваръчният ток- комутацията на напрежението се осъществява с IGBT транзистори. Те се
включват и изключват с честота от 800 до 4000 пъти за секунда. За разлика от всички други заваръчни апарати, които
се включват от заваръчното управление, но остават включени, докато мрежовото напрежение премине през "0", то при
транзисторите се управлява както включването така и изключването, което позволява прецизно управление на
заваръчния ток. При него мрежовото напрежение се изправя чрез мостова схема (Ларионов) и се филтрува от подходящ
кондензатор с цел да се намалят пулсациите му. Включването и изключването на транзисторите /за разлика от всички
други заваръчни методи/ е управляемо и алгоритмите за управление на заваръчния процес са предсказуеми. Само времето,
през което IGBT транзисторите са включени (ширината на импулса), определят енергията, която се подава към
заваръчния апарат. Технически характеристики: Инверторен електрожен за ръчно електродъгово заваряване - IGBT
технология.Вградени функции: Функция Hot Start - за лесно запалване на дъгата Функция Anti Stick - прекъсване на
захранването, за избягване на залепването на електрода за материала Функция Arc Force - регулиране динамиката на
дъгата Защита от пренапрежение. Малки размери.Обхват на заваръчния ток: 20 - 200A Захранващо напрежение: 220 V
Захранваща мощност: 3,9 kVA Cos f: 0,93 Напрежение без товар: 62 V Електроди: до 4,0 мм включително Степен на
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защита: IP23 Тегло на целия комплект: 6,2 кг Тегло само на електрожена- 3,8кг В комплект със заваръчни кабели,чукче и
маска.Подходящ е както при строително-монтажни дейности, така и за домашно ползване. http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/64644/novi-modeli-invertoreni-elektrojeni-mma200-igbt-

TIG-ММА 250А- Инверторен електрожен с дисплей
Предлагаме на Вашето внимание нови инверторни електрожени
с АРГОН
Модел 2013 г 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://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/64643/tig-mma-250a--invertoren-elektrojen-s-displey

Верижен трион Вики
http://www.mashini-vp.com
Предлагаме на Вашето внимение нови
Бензинова резачка за Рязане на дърва
Това е машина за различни дейности с отлична динамика на двигателя, здрава метална конструкция и странично
обтягане на веригата. Снабдена е с антивибрационна система на тампони като горивният резервоар заедно с
ръкохватките е отделен от корпуса и режещия апарат, за допълнително намаляване на вибрациите. Регулируема
маслена помпа и пластмасов въздушен филтър с дълъг живот. Двигател: бензинов - двутактов, въздушно охлаждане,
един цилиндър. Обем двигател: 53 куб. см. Мощност: 3 конски сили Обороти на празен ход: 2800 об./мин. Максимални
обороти: 12000 об./мин. Дължина на шината: 40 см. Омасляване масло/бензин: 1:50 /1 л бензин А95H: 20 мл двутактово
масло/ Обем бензинов резервоар: 500 мл Обем маслен резервоар: 250 мл Тегло: 5.2 кг.
http://obiavidnes.com/obiava/64642/verijen-trion-viki

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/64641/30-50-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/64640/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/64639/30-50-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/64638/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/64637/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Частни уроци по български език и литература в София
Частни уроци по български език и литература в София от Учебен център 6+ /тел.: 0894 850 660/. Курсове 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/64636/chastni-uroci-po-bylgarski-ezik-i-literatura-v-sofiya
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Курсове по философия в София
Курсове по философия в София от Учебен център 6+ /тел.: 0894 850 660/. Частни уроци по философия в София и
областта на атрактивни цени от 6 до 12 лв. Индивидуални и в група! Подготовка за матурата по философия. Уроци
върху цикъл ”Философия” в София включващ подготовка по: психология и логика, етика и право и философия! Писане на
философско
есе!
Кандидатстудентски
курсове!
Посетете
ни
на
официалната
ни
уеб-страница:
http://kursovezavseki.wix.com/kursove !
http://obiavidnes.com/obiava/64635/kursove-po-filosofiya-v-sofiya

Къща за гости "Къщи за гости Изгрева"
Къщи за гости „ИЗГРЕВА” – Сандански са разположени до вековни чинари на хълма над река Гушевица в село Поленица
на 2 км. от град Сандански.
Новопостроените къщи се намират на 5 минути път с кола от центъра на град Сандански в село Поленица, всяка е с
обща площ около 140 кв. м.
Предлагаме 5 къщи в затворен комплекс с външно видео наблюдение. Всяка къща разполага с 1 парко - място, безжичен
интернет, централна климатизация.
Състоят се от:
1 Ниво – Кът за отдих, кухненски бокс и трапезария в общо помещение.
Обзаведени с:
Мека мебел, телевизор, камина, котлон, фурна, хладилник, ел. кана, ел. скара, посуда
- баня с тоалетна
- външна веранда
2 Ниво – 2 спални, всяка от които има: легло 164/200см, четрикрилен гардероб, тоалетка, телевизор
- 1 баня с тоалетна
- обща тераса
Всяка къща е подходяща за семейство или компания до 4 човека
http://obiavidnes.com/obiava/64634/kyshta-za-gosti-kyshti-za-gosti-izgreva

Как да постигнем пълноценни резултати от всяка фитнес тренировка?
Фитнес режимът от специализираният за фитнес блог за хранене http://fitnesblog.com ви предлага статии по темата за
Фитнес режимът .
http://obiavidnes.com/obiava/64633/kak-da-postignem-pylnocenni-rezultati-ot-vsyaka-fitnes-trenirovka

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. 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
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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/64632/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-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/64631/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas
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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/64630/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

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,
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e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/64629/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/64628/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/64627/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШИРОКА ПОЛЯНА
"ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШИРОКА ПОЛЯНА заема западната част на Западните Родопи, попада изцяло
в обл. Пазарджик и покрива част от община Батак. Обхватът му е 10 990 хектара и включва няколко реки и язовири.
Природата е идеална за риболов, екотуризъм, спорт, лов, както и за пълноценна почивка. Характерна тук е късната
пролет, лятото е кратко и хладно, есента – топла, а зимата - студена и дълга с дебел сняг. Местностите „Кемера” и
„Дженевра” разкриват останки от римско време. Тук е и защитената местност „Дупката”. Резерватът е богат на
растителни и животински видове - широколистни, иглолистни дървета, билки. Обитават го всички типични за нашите
гори животни, а също и скокливите диви кози; дивечът е представен от благороден елен, глухар, сърна, дива коза, дива
свиня, лисица, мечка и заек, както и от доскоро застрашеният вид - муфлон. Гр.Батак, местност „Широка поляна”, тел.:
03553/ 21 68, e-mail: dlsshirokapoliana@ucdp-smolian.com.
"
http://obiavidnes.com/obiava/64626/tp-dyrjavno-lovno-stopanstvo-shiroka-polyana

Аптека Витафарм
AПТЕКА ВИТАФАРМ в гр. Троян изпълнява протоколи и рецепти по Здравна каса, предлага детски храни, осигурява лест
ленти
и
инсулин,
измерва
кръвно
налягане.
Адрес
ул.
Г.
Карцов
182
Б,
067
060
457
http://apteka.zdraveopazvane.catalog.bg/company/aптека+витафарм/48969
AПТЕКА ВИТАФАРМ на ул. Г. Карцов 182 Б, гр. Троян предлага лекарства по Здравна каса, както и приготвяне на място
на лекарствени форми. Разполага с тест ленти и инсулин, глюкомери, детски храни. Тел. 067 060 457
http://apteka.zdraveopazvane.catalog.bg/company/aптека+витафарм/48969
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http://obiavidnes.com/obiava/64625/apteka-vitafarm

Нелина 1
НЕЛИНА 1 ЕООД е с основна дейност дървопроизводство и дърводобив. Продава и произвежда дърва за нуждите на
бита,
транспортира.
гр.
Панагюрище,
ул.
Стефан
Караджа
2,
0357/62793,
http://www.registarnaselskotostopanstvo.com/Горско_стопанство_и_дърводобив/Услуги_за_горското_стопанство_и_дървод
обива/НЕЛИНА_1_ЕООД.htm#.UWq8PMqK1aX
НЕЛИНА 1 ЕООД е панагюрска фирма за дърводобив, осигурява и транспорт. Контакти: ул. Стефан Караджа 2,
0357/62793,
http://www.registarnaselskotostopanstvo.com/Горско_стопанство_и_дърводобив/Услуги_за_горското_стопанство_и_дървод
обива/НЕЛИНА_1_ЕООД.htm#.UWq8PMqK1aX
http://obiavidnes.com/obiava/64624/nelina-1

Новина относно ниски цени на надгробни паметни плочи от мрамор.
Новина относно ниски цени на надгробни паметни плочи от мрамор.
Ние предлагаме ниски цени на надгробни паметници и плочи от мрамор. Порцеланови и гравирани гранитни снимки от
www.pametnic.com
http://obiavidnes.com/obiava/64623/novina-otnosno-niski-ceni-na-nadgrobni-pametni-plochi-ot-mramor

нотариус ПАВЛИНА НЕЙЧЕВА СИМЕОНОВА
При нотариус Павлина Нейчева може да извършите следните услуги: нотариални актове, изповядване на сделки,
договори, договори за доброволна делба и др., нотариална заверка, заверка на преписи, приемане и съхранение на
завещания, обявяване и връщане на завещания, нотариални покани, изготвяне и заверка на пълномощни, и др., прехвърляне
на собственост / МПС, консултации;
Качествени нотариални услуги на територията на град Варна, може да намерите при нотариус Павлина Нейчева. За
контакти: гр. Варна, бул. Мария Луиза 48, вх. В, ет. 3, ап. 30; тел: 052/ 601 587; 052/ 633 663; 052/ 630660;
http://obiavidnes.com/obiava/64622/notarius-pavlina-neycheva-simeonova

МБАЛ ШУМЕН
МБАЛ ШУМЕНпредлага здравни услуги в своя денонощен спешен център, както и в специализираните звенахирургия,
неврология, детско, АГ, вътрешниболести, очно, ортопедия, УНГ, лаборатория, скенер, рентген, ехографии.
www.mbal-shoumen.com
МБАЛ ШУМЕН покрива нуждите на пациентите в областта чрез спешно отделение и отделения хирургия,
вътрешниболести, неврология, детско, АГ, очно, УНГ, ортопедия, микробиологичналаборатория, рентген,
контрастниизследвания, ехографии, скенер. www.mbal-shoumen.com
http://obiavidnes.com/obiava/64621/mbal-shumen

Община Девня
Община Девня е отдалечена на 30 км. от Варна. На територията й са забележителностите Побитите камъни,
Девненските извори, Музей на римските мозайки и др. Административна сграда: гр. Девня 9162, бул. Съединение 78, тел.
(+359) 0519 47011.
Община Девня е ситуирана недалеч от Варна – на 30 км. Тя съхранява редица забележителности като Девненските
извори, Музей на римските мозайки, Побитите камъни, с. Кипрен. Администрация: гр. Девня 9162, бул. Съединение 78,
тел. (+359) 0519 47011.
http://obiavidnes.com/obiava/64620/obshtina-devnya

МБАЛ Д-Р СЕРГЕЙ РОСТОВЦЕВ
В Момчилград е МБАЛ Д-Р СЕРГЕЙ РОСТОВЦЕВ. В нея има диагностичен блок, АГ, хирургичен, педиатрия, рентген,
неврология,
стационарно
отделение.
Ул.
Стефан
Караджа
1,
03631/
6206,
http://www.lechebnizavedenia.com/mbal/gradove/recl/momchilgrad/MBAL_momchilgrad.html.
МБАЛ Д-Р СЕРГЕЙ РОСТОВЦЕВ приема болни от Момчилград и Кирково. Отделенията са АГ, неврология, хирургия,
педиатрия,
лаборатория,
рентген,
стационар.Ул.
Стефан
Караджа
1,
03631/
6206,
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http://www.lechebnizavedenia.com/mbal/gradove/recl/momchilgrad/MBAL_momchilgrad.html
http://obiavidnes.com/obiava/64619/mbal-d-r-sergey-rostovcev

нотариус СВЕТЛОЗАР ЗДРАВКОВ НИКОЛОВ
Заверки на всякакъв вид договори и сделки може да направите в кантората на нотариус Светлозар Здравков Николов. За
контакти: град Велики Преслав, ул. Александър 94, ет. 6, ап. 6, тел: 053844100.
За района на град Велики Преслав и близките населени места компетентно нотариално обслужване може да намерите в
кантората на нотариус Светлозар Здравков Николов, тел: 053844100.
http://obiavidnes.com/obiava/64618/notarius-svetlozar-zdravkov-nikolov

30 СОУ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ
30 СОУ Братя Миладинови е общинско средно училище – от първи до дванадесети клас. Учебният процес протича на две
смени. Материалната база на училището е добре поддържана. На разположение са три компютърни кабинета с достъп
до internet. В сградата се помещава богата библиотека, видеозала, физкултурен салон. Стол и бюфет, както и
медицински и стоматологичен кабинет са част от грижата за учениците. Адресът на учебното заведение е: София, Зона
Б5, бул. Александър Стамболийски 125-А, 02 829 2678, 02 829 2676.
http://obiavidnes.com/obiava/64617/30-sou-bratya-miladinovi

Верижен багер-Liebherr 904
Модел: 904
Особености:
Цена 30 000 евро. Очаквана доставка
Техн. характеристики:
Верижен багер Liebherr 904. Марка:Liebherr. Модел: 904. Година: 2002г.
www.technopod.eu
http://obiavidnes.com/obiava/64616/verijen-bager-liebherr-904

Никемис
НИКЕМИС е монтанска фирма, която реализира селскостопанска продукция. Произвежда и търгува с ечемик, царевица,
пшеница и слънчоглед. Базата за зърнопроизводство е в с. Владимирово, обл. Монтана, 0888351141.
Фирма НИКЕМИС е фирма от селското стопанство. Тя производител на зърно - ечемик, слънчоглед, пшеница и царевица.
За поръчки на селскостопанска продукция контактът е село Владимирово, област Монтана, телефон 0888351141.
http://obiavidnes.com/obiava/64615/nikemis

Хидрофобен шперплат , водоустойчив шперплат www.shperplat.eu
МИП ГРУП ООД е директен внисител на Хидрофобен / водоустойчив шперплат .
Предлагаме:
1. Кафяв хидрофобен шперплат 1220 X 2440 X 21 MM - първо качество водоустойчив шперплат.
2. Черен хидрофобен шперплат 1220 X 2440 X 21 MM – първо и второ качество.
3. Черен водоустойчив шперплат 1220 X 2440 X 20 MM – второ и трето качество.
4. MEGAPLEX – най-новият продукт на българския пазар. Кафяв хидрофобен шперплат (Indonesia), размери 1220 X 2440 X
21 MM , WBP фенол лепило , TOP клас за пазара. Пробвайте за да се уверите сами. Двустранно брандирано лого
MEGAPLEX , WBP GLUE , A CLASS.
Само НОВ ! Само ПРОДАВА!
База град София , наличности град Варна.
Организира транспорт до клиента на най-добри цени.
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МИП ГРУП ООД
0896 699 099
0899 700 000
www.MIPGROUP.eu
www.SHPERPLAT.bg
www.MEGAPLEX.bg
http://obiavidnes.com/obiava/64614/hidrofoben-shperplat--vodoustoychiv-shperplat-wwwshperplateu

ЕТ АЛИ ИСЛЯМОВ
ЕТ АЛИ ИСЛЯМОВ e производител на млечни продукти и мляко. Изкупува, преработва и продава натурално качествено
кисело и прясно мляко, сирене, извара, кашкавал. За контакт с фирмата: с. Ясеновец, общ. Разград, ул. Вежен 47,
телефон: 0887778553, e-mail: alfa_1967@abv.bg.
Мляко и млечни продукти произвожда ЕТ АЛИ ИСЛЯМОВ. Фирмата търгува с мляко – изкупува и продава прясно и
кисело мляко, търгува с извара, сирене, кашкавал. За връзка с ръководството: с. Ясеновец, общ. Разград, ул. Вежен 47,
телефон: 0887778553, e-mail: alfa_1967@abv.bg.
http://obiavidnes.com/obiava/64613/et-ali-islyamov

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/64612/3d-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/64611/3d-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/64610/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

Т И Д ИНЖЕНЕРИНГ
Т и Д Инженеринг ЕООД вече 10 години действа в сферата на инженеринга в различни области на енергетиката,
електрониката и електротехниката. Изграждане на системи за телесигнализция и телеуправление в енергетиката и
индустрията; изграждане от програмируеми контролери на индустриални мрежи и средства за автоматизацията;
програмиране и настройки и на SCADA и PLC системи; модернизация е реконструкция на кранове; изработка на
специализиран софтуер; производство на специализирани контролери; реконструкция на възлови и силови подстанции –
инженеринг от А до Я с проектиране и изграждане до край; панелбилдинг, електромонтаж и сервиз; пресмятания за ток
на късо съединение и ток на земно съединение, измерване енергийната натовареност на промишлени обекти, настройки
на релейни защити, подбор на контролна и силова апаратура. За контакти: гр. Варна, пощ. код 9010, П.К. 243, ж.к.
Изгрев 865, тел./ факс: 052 312 100, e-mail: datt@mnet.bg, http://www.tid-engineering.bg/bg/.
http://obiavidnes.com/obiava/64609/t-i-d-injenering

Интензивен курс по немски език A1
Учебен център Орбис организира интензивен курс по немски език начално ниво. По време на обучението се развиват
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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/64608/intenziven-kurs-po-nemski-ezik-a1

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/64607/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,
философия, 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/64606/kursove-za-matura-v-obrazovatelen-centyr-interlogos

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ в СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ в Образователен център
ИНТЕРЛОГОС
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, философия, 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/64605/kursove-za-kandidat-studenti-v-sofiyski-universitet-v-obrazovatelen-centyr-inter
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Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ в СУ, УНСС, УАСГ, ВТУ, ЮЗУ, ЛТУ в Образователен
център ИНТЕРЛОГОС
Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ в СУ, УНСС, УАСГ, ВТУ, ЮЗУ, ЛТУ в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидатстване в СУ, УНСС, УАСГ, ВТУ, ЮЗУ, ЛТУ по български език и
литература, история, география, математика, химия, биология, английски, немски, и френски език:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
малки групи и опитни преподаватели;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/64604/kursove-za-kandidat-studenti-v-su-unss-uasg-vtu-yuzu-ltu-v-obrazovatelen-cen

Курсове за кандидатстване след 7 клас в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидатстване след 7 клас в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
"ИНТЕРЛОГОС" предлага курсове за кандидатстване след 7 клас :
целогодишно обучение в 90 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг в решаване на тест и пробни изпити;
подробно преподаване на целия материал от 5, 6 и 7 клас;
тренинг в решаване на задачи и упражнение върху трансформиращ преразказ;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/64603/kursove-za-kandidatstvane-sled-7-klas-v-obrazovatelen-centyr-interlogos

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:
29 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/64602/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/64601/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
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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/64600/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: 29 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/64599/intenziven-kurs-po-portugalski-ezik

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/64598/kurs-po-italianski-ezik-za-studenti-po-programata-erazym

Индивидуално обучение по ФРЕНСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по френски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системата „Echo” или друга система по избор. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика, необходими
за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена: 10 лева на
учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/64597/individualno-obuchenie-po-frenski-ezik
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Индивидуални уроци по английски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по английски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системата Headway или друга система по
избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
лексика и граматика, необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване
на английски език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/64596/individualni-uroci-po-angliyski-ezik

Индивидуално обучение по немски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по немски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Themen Aktuell” , „Em neu” или система по избор, всички нива. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и
граматика, необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на
немски език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/64595/individualno-obuchenie-po-nemski-ezik

СХБАЛ ПРОФЕСОР ТЕМЕЛКОВ
В Хирургическа болница „Професор Темелков” има отделения по Гастроентерология, Урология, АГ, УНГ и др. Стационар
за лежащо болни, лаборатория за изследвания, скенер, ехограф, ЯМР. Намира се в гр. Варна, www.temelkov.com, ул. Алеко
Константинов 3-5, 052 600 126.
За Варна - Хирургическа болница „Професор Темелков”извършва хирургически операции и разполага със стационар,
клинична лаборатория, скенер, ехограф и ЯМР кабинет. Качествена здравна помощ от дългогодишни специалисти. За
повече информация: www.temelkov.com, ул. Алеко Константинов 3-5, 052 600 126.
http://obiavidnes.com/obiava/64594/shbal-profesor-temelkov

Индивидуално обучение по ИСПАНСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по испански език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Nuevo Ven”, „Espanol en marcha” или друга система по избор. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и
граматика, необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на
испански език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
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/64593/individualno-obuchenie-po-ispanski-ezik

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

Страница 83/115

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

14.07.2013

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/64592/asv-selekt-agenciya-za-sybirane-na-vzemaniya

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системата Progetto Italiano или друга
система по избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена:
10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/64591/italianski--ezik--individualno-obuchenie

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/64590/da-selekt-detektivska-agenciya

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/64589/schetovodna-agenciya-prima-selekt

Индивидуални уроци по португалски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по португалски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системите „Aprender portugues” или
друга система по избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Нивото въвежда лексика и
граматика, необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на
португалски език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/64588/individualni-uroci-po-portugalski-ezik
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АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ НИКИТОВ
Александър Андреев Никитове пълноправен нотариус, действащ в гр. Девня. Предлага всички нотариални услуги като
изповядване на сделки, нотариална заверка, нотариални покани, заверка на преписи, договори, завещания. Адрес: кв.
Повелянова, ул. Строител 7, бл. 7, ет. 7, notarius_al.nikitov@abv.bg, 0888474890.
http://obiavidnes.com/obiava/64587/aleksandyr-andreev-nikitov

Прочети тук
Един невероятен продукт, който ще стопи неусетно мазнините по вашето тяло. ABC Акай Бери е разработен по нова
технология и система която позволява отслабването да става постепенно и здравословно. Доверете се и заложете на
суперплодът Акай Бери
http://obiavidnes.com/obiava/64586/procheti-tuk

Детективска агенция "СТАР" - 0885350440 Варна Русе Бургас Шумен Велико Търново
Детективска агенция “Стар” предлага професионални и дискретни детективски разследвания на териториятана цялата
страна.
- Разкриване на изневери с фото и видео материали
- наблюдение
- проучвания
- справки за адреси ,месторабота ,телефони
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
-поставяне на скрити аудио и записващи устройства
-установяване на биологични родители
- събиране на данни
- намиране на лица и установяване на тяхното местонахождение.
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!
starinvestigator@gmail.com
тел.0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/64585/detektivska-agenciya-star---0885350440--varna-ruse-burgas-shumen-veliko-tyrnovo

Детективска агенция "СТАР" - 0885350440 Варна Русе Бургас Шумен Велико Търново
Детективска агенция “Стар” предлага професионални и дискретни детективски разследвания на териториятана цялата
страна.
- Разкриване на изневери с фото и видео материали
- наблюдение
- проучвания
- справки за адреси ,месторабота ,телефони
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
-поставяне на скрити аудио и записващи устройства
-установяване на биологични родители
- събиране на данни
- намиране на лица и установяване на тяхното местонахождение.
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!
starinvestigator@gmail.com
тел.0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/64584/detektivska-agenciya-star---0885350440--varna-ruse-burgas-shumen-veliko-tyrnovo
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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/64583/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/64582/detektivska-agenciya-ayaks-247--varna-ruse-shumen-burgas-veliko-tyrnovo

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/64581/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Лес комерс
ЛЕС КОМЕРС 94 http://www.leskomers.com/ вече 20 години произвежда и търгува с дървен материал, хидроизолации,
както и следните материали: греди, талпи, ребра, кофражна ламперия, летви, дюшеме, палети, европалети, изолация. За
контакти: Гр. Шумен бул. Симеон Велики, Индустриална зона 2, 0889228818.
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http://www.leskomers.com/ е адресът на ЛЕС КОМЕРС 94, която близо 20 год. е производител и търговец на дървен
материал като греди, кофражна ламперия, ребра, талпи, дюшеме, летви, палети, изолация, европалети. Координати: Гр.
Шумен бул. Симеон Велики, Индустриална зона 2, 0889228818.
http://obiavidnes.com/obiava/64580/les-komers

Е-арх
Е-Арх е архитектурно студио, занимаващо се с проектиране, дизайн на нестандартни решения в областта на
архитектурата. За контакти:гр.Варна, ул.Хан Крум 16,ет.2,тел:052/321320
Фирма Е-Арх Студио с предмет на дейност проектиране и дизайн на сгради се намира вгр.Варна, ул.Хан Крум 16,ет.2,
тел:052/321320
http://obiavidnes.com/obiava/64579/e-arh-e-arhitekturno-studio-zanimavashto-se-s-proektirane-dizayn-na-nestandartni

Целулес МД Новия вакуумен масажор
Целулес МД
Новия вакуумен масажор Целулес МД
Целулес МД е система за отслабване, оборудвана за първи път със светлина и масажни ролери,
които ще сложат край на излишните мазнини и целулита лесно и ефективно!
Три функции са съчетани в един компактен уред!
масаж
вакуум
светлина
Тайната на Целулес МД е в неговото тройно действие! което едновременно унищожава
мазнините и целулита в дълбочина, а кожата става нежна и подмладена!
Целулес МД е високоефективна система за отслабване, оборудвана за първи път със светлина и
масажни ролери, която ще сложи край на излишните мазнини и целулита лесно и ефективно!
Тайната на Целулес МД е в неговата тройна функция на действие:
масаж
вакуум
светлина
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/64578/celules-md---noviya-vakuumen-masajor

Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
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Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/64577/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

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/64576/vibro-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

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
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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
http://obiavidnes.com/obiava/64575/kvantov-analizator---bioskener-38-testa-na-bylgarski-ezik

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/64574/kuhnensko-rende-nicer-dicer-plus-29-lv

0887232146 КАЧЕСТВЕН РЕМОНТ,ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА
***0887232146*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс бял и цветен. -топлоизолация. -о Цена: 3.00 лв.
***0887232146*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс бял и цветен. -топлоизолация. -обръщане покрай пвц
дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване. -гипсова мазилка. -пръскана мазилка. -минерална мазилка. -и др.
мазилки. -замазки. -зидария. -бързо, корекно, разумни цени, майстор с дългодишна практика, започване веднага. часно
лице.0887232146 За контакт:
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Град: София
Телефон: 0887232146
http://obiavidnes.com/obiava/64573/0887232146-kachestven-remontzapochvane-vednaga

15.6" (39.62 cm) HP ProBook 4540s (H5V05ES) +подарък принтер HP Deskjet 1050A & чанта
15.6" (39.62 cm) HP ProBook 4540s (H5V05ES) +подарък принтер HP Deskjet 1050A & чанта, двуядрен Intel® Pentium®
2020M 2.4GHz, HD LED Display & AMD HD 7650M 2GB (HDMI), 6GB, 750GB, USB3.0, Linux, 2.47kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/64572/156-3962-cm-hp-probook-4540s-h5v05es-podaryk-printer-hp-deskjet-1050a--

21.5" (54.61 cm) Fujitsu L22T-4
21.5" (54.61 cm) Fujitsu L22T-4, FULL HD LED, 5ms, 5 000 000:1 250cd/m2, DVI (HDCP), колонки, TCO5.2, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/64571/215-5461-cm-fujitsu-l22t-4

ЛЯТО 2013 Хотел АКВАЯ*** (В. Търново) – БЕЗПЛАТНА НОЩУВКА
Хотел АКВАЯ *** е един от най – добрите хотели във В. Търново, който се намира в центъра на старата столица. Ние
Ви предлагаме специални промоции, страхотна обстановка, уютно настаняване, паркинг, стилен ресторант, битова
механа, добро обслужване от квалифицирания персонал и всичко това на много изгодни цени.
В нашият сайт можете да разгледате подробно всички предлагани оферти и промоции - http://akvaya.com/
Една от нашите оферти е:
След ДВЕ ПОРЕДНИ НОЩУВКИ можете да ползвате БЕЗПЛАТНО ТРЕТА !
В цената са включени закуска, безплатен парникг, открит басейн, фитнес и WI-FI интернет, ДДС.
Хотелът разполага също така и с допълнителни услуги, които се доплащат – сауна, джакузи, билярд, джаги и тенис на
маса.
Не пропускайте да посетите този уникално красив град - Велико Търново! А от многото хотели в Старата столица,
правилният избор за Вас е един: хотел АКВАЯ *** - ние Ви очакваме!
За контакти: 0889 044 744
E – mail: akvaya@abv.bg
0884 099 399
62 519 200
Забележка:
* Офертите са в сила при настаняване на един или двама души по "цена рецепция" за всички видове помещения.
* Промоциите не могат да се използват едновременно.
* ПОДАРЪКЪТ можете да изберете от различни видове салати, аламинути и основни ястия от Меню- БЕЗПЛАТНИ
ВЕЧЕРИ на нашия ресторант.
* Всички промоции се предплащат или се заплащат при настаняване.
http://obiavidnes.com/obiava/64570/lyato-2013-hotel-akvaya-v-tyrnovo----bezplatna-noshtuvka

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.
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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/64569/kuhnensko-rende-nicer-dicer-plus-29-lv

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/64568/kuhnensko-rende-nicer-dicer-plus-29-lv

Частен Детектив Иван Иванов-Детективски Услуги-дългогодишен професионален опит!!!
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.

Страница 91/115

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

14.07.2013

-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/64567/chasten-detektiv-ivan-ivanov-detektivski-uslugi-dylgogodishen-profesionalen-opit

Детективски Услуги-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/64566/detektivski-uslugi-chasten-detektiv-ivan-ivanov--reputaciya-za-nay-dobro-dokazatel

Детективска Агенция Фокс - Детективски Услуги-24 ч.
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
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Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/64565/detektivska-agenciya-foks---detektivski-uslugi-24-ch

Мотокар-МANITOU BF
Модел: М230СР
Особености:
Цена:14 000лв.
Техн. характеристики:
Мотокар-МANITO BF. Модел: М230СР. Година на производство: 1989г. Товароподемност: 3 тона.
http://obiavidnes.com/obiava/64564/motokar-manitou-bf

ЗК ДУНАВ 93
Земеделска Кооперация ДУНАВ 93 е производител в селското стопанство. Произвежданата продукция е технически
култури и зърно. За контакти с ръководството: с. Малък Преславец, обл. Силистра, тел.: 086375517.
ДУНАВ 93 Земеделска Кооперация е земеделски производител, който предлага зърнопроизводство и селскостопански
услуги. За връзка: обл. Силистра, с. Малък Преславец, тел.: 086375517.
http://obiavidnes.com/obiava/64563/zk-dunav-93

Семинар по Инсайтинг интензивно дишане (IBI) 20.07.2013 - 21.07.2013
ДИШАЙ И ПРОМЕНИ ЖИВОТА СИ!
СЕМИНАРИ ПО ИНСАЙТИНГ ИНТЕНЗИВНО ДИШАНЕ (IBI)
ТРАДИЦИЯ И ОРИГИНАЛНОСТ
НЕОБИКНОВЕНИТЕ МОМЕНТИ ПРОДЪЛЖАВАТ...
20 - 21 ЮЛИ - СОФИЯ
ЦИКЪЛ ОТ ЛЕКЦИИ: МАТРИЦАТА VS. СВОБОДАТА
МОЩНА ДИХАТЕЛНА ТЕХНИКА ЗА
ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ТЯЛОТО И ПСИХИКАТА И
РАЗКРИВАНЕ НА ПЪЛНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА
ЛИЧНОСТТА
Какво е InSighting може да прочете още по темата:
http://www.insighting.bg
http://www.hypnoza.org
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http://obiavidnes.com/obiava/64562/seminar-po-insayting-intenzivno-dishane-ibi--20072013---21072013

Курсове по философия в София
Курсове по философия в София от Учебен център 6+ /тел.: 0894 850 660/. Частни уроци по философия в София и
областта на атрактивни цени от 6 до 12 лв. Индивидуални и в група! Подготовка за матурата по философия. Уроци
върху цикъл ”Философия” в София включващ подготовка по: психология и логика, етика и право и философия! Писане на
философско
есе!
Кандидатстудентски
курсове!
Посетете
ни
на
официалната
ни
уеб-страница:
http://kursovezavseki.wix.com/kursove !
http://obiavidnes.com/obiava/64561/kursove-po-filosofiya-v-sofiya

Община Брацигово
В Южна България една от общините е Община Брацигово, която спада към пазарджишка Област. Седем населени
места включва тя и над 9500 население. Адрес на общинската сграда: ул. Атанас Кабов 6 А, 0355 22054,
http://www.bratsigovo.net
Община Брацигово и Област Пазарджик са части от Южна България. Общината съставлява 7 селища с 9 648 човека
население. Координати на общината: ул. Атанас Кабов 6 А, 0355 22054, http://www.bratsigovo.net
http://obiavidnes.com/obiava/64560/obshtina-bracigovo

ОБЩИНА КАЙНАРДЖА
В Североизточна България една от общините е Община Кайнарджа, която спада към силистренска Област.
Петнадесет населени места включва тя и над 5000 население. Адрес на общинската сграда: с. Кайнарджа, ул. Г. Токушев
10, 08679/8251, www.kaynardzha.egov.bg
http://obiavidnes.com/obiava/64559/obshtina-kaynardja

ОБЩИНА МОНТАНА
В Северозападната част на България е разположена Община Монтана, която принадлежи към Област Пазарджик. Тя
включва 24 селища и населението й наброява 53 856 жители. Адрес на администрацията: гр.Монтана, ул. Извора 1, п.к.
3400, тел. 096/ 300 400, http://www.montana.bg
Община Монтана се числи към Област Пазарджик и е ситуирана на северозапад в България. В нея има двадесет и четири
населени места, в които живеят 53 856 човека. Общински адрес: гр.Монтана, ул. Извора 1, п.к. 3400, тел. 096/ 300 400,
http://www.montana.bg
http://obiavidnes.com/obiava/64558/obshtina-montana

Агрохимконсулт
"Фирма АГРОХИМКОНСУЛТ – 3 предлага на своите клиенти голямо разнообразие от:
Препарати за растителна защита;
Минерални торове;
Семена;
Посевни материали;
"
АГРОХИМКОНСУЛТ – 3 развива своята дейност в областта на селското стопанство. Произвежда зърно, слънчоглед,
пшеница и други зърнени култури. Специализирана е в търговията със семена и посевни материали.
http://obiavidnes.com/obiava/64557/agrohimkonsult

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/64556/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro
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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/64555/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

Използвах услугите на фирма ЕТ Каналито и останах много доволен. ТОва е една професионална фирма за отпушване на
канали с професионални работници и специализирана техника. За връзка: 0885 123 123
http://obiavidnes.com/obiava/64554/izpolzvah-uslugite-na-firma-et-kanalito-i-ostanah-mnogo-dovolen-tova-e-edna-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/64553/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

Частен Детектив - Детективска Агенция Инкогнито - Услуги
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/64552/chasten-detektiv---detektivska-agenciya-inkognito---uslugi

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
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-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/64551/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Курсове по история в София
Курсове по история в София от Учебен център 6+ /тел.: 0894 850 660/. Частни уроци по история в София и областта на
атрактивни цени от 6 до 12 лв. Индивидуални и в група! Кандидатстудентски курсове по история в София. Подготовка
за матурата по история. Кандидатстудентски теми по история. Посетете ни на официалната ни уеб-страница:
http://kursovezavseki.wix.com/kursove !
http://obiavidnes.com/obiava/64550/kursove-po-istoriya-v-sofiya

МБАЛ ИВАН СКЕНДЕРОВ
МБАЛ ИВАН СКЕНДЕРОВ– гр. Гоце Делчев, е болница с традиции в съвременната диагностика, активна рехабилитация и
лечение на своите пациенти. Сградата има 11 отделения и 185 легла в стационар. Вътрешно отделение, неврологично
отделение, хирургично, акушеро-гинекологично и т.н. Успеваемост в лечението се постига с помощта на
приемно-консултативния кабинет и клиничната лаборатория, които са в диагностично-консултативния блок.
Лекарският персонал е квалифициран, апаратурата точна, базата удобна за пациентите. Болницата работи по договор
с НЗОК. Координати: гр. Гоце Делчев, ул. Стара планина 54, 0751 602 44, 0751 602 41,
http://www.lechebnizavedenia.com/mbal/gradove/recl/mbal_goce_delchev.
http://obiavidnes.com/obiava/64549/mbal-ivan-skenderov

Опицвет Милк
Собствено производство на краве сирене предлага мандра ОПИЦВЕТ. Фирмата работи с истинско краве мляко за
получаване на свежо качествено сирене, кашкавал, кисели млека. Базата е с адрес: с. Опицвет, тел: + 359 +7110 72 28,
+359 +888 51 87 94, http://opitsvet.com.
На пазара на млечни продукти работи фирма ОПИЦВЕТ МИЛК http://opitsvet.com, която предлага собствено произведени
краве сирене, кисело мляко, кашкавал от 100% краве мляко. Производството е на адрес: с. Опицвет, тел: + 359 +7110 72
28, +359 +888 51 87 94.
http://obiavidnes.com/obiava/64548/opicvet-milk

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.
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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/64547/30-50-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/64546/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/64545/30-50-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/64544/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/64543/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-
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Ате пласт ООД
Фирма Ате Пласт ООД произвежда фолиа за печат и ламиниране. За този бранш ние изготвяме фолиа с много добри
оптични свойства и специални добавки, третирани и подготвени за печат. С Технофол ще имате всички необходими
качества за Вашата опаковка: блясък, прозрачност, здравина на шева, якост на пробив, свиваемост при топлинна
обработка, които ще Ви позволят отлично отпечатване на цветовете. Добрата презентация в търговската мрежа и
дългия срок на годност са основната ни цел при изготвянето и производството на фолиата за печат и каширане.
Фолиата се изготвят съобразно изискванията на клиента.
http://obiavidnes.com/obiava/64542/ate-plast-ood

Албалуна
Продуктите на магазини ALBALUNA можете да намерите в магазините ни в София, Пловдив и Сандански, както и да
поръчате онлайн. Моля, посетете сайта ни: http://albaluna-bg.com и се възползвайте от обявените промоции на
предлаганите от нас продукти. Нашите консултанти ще се свържат с вас, за да уговорите най-удобното време за
доставка на избрания от вас модел. Обявените промоции в сайта са специален комплимент за потребителите в
интернет.
Добре дошли в електронния свят на магазини ALBALUNA. Предлаганите от нас чанти са от най-новите колекции на
Armani Jeans, Braccialini, CapoVerso, Laura Biagiotti, Manufacture d’essai, Gian Marco Venturi, Carraro и др. Те са
изработени от естествена кожа или висококачествени екоматериали, с комбинации от лак и велур, декорации и дизайн.
Разнообразието от форми и цветове отговаря както на модните тенденции на сезона, така и на изтънчения вкус на
клиента.
http://obiavidnes.com/obiava/64541/albaluna

Ремонт на канали ВиК София ЕООД
ВиК София е фирма с дългогодишен опит в смяната на щрангове и отпушване на канали. Благодарение на нашия богат
опит ние сме готови да се справим с всеки един проблем. За контакти: 0884 887 854
http://obiavidnes.com/obiava/64540/remont-na-kanali-vik-sofiya-eood

ЗЛАТЕН КЛАС ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ
Във варненска област действа ЗЛАТЕН КЛАС Земеделска Кооперация, която е зърнопроизводител и продава пшеница,
царевица, ечемик, слънчоглед. За въпроси и контакт: обл. Варна, Вълчи дол 9280, ул. Ал. Стамболийски 46, тел.:
0897994585, 051312412.
ЗЛАТЕН КЛАС Земеделска Кооперация произвежда селскостопанска продукция във варненска област. Зърнопроизводител
на царевица, слънчоглед, пшеница, ечемик. За кореспонденция: Вълчи дол 9280, ул. Ал. Стамболийски 46, тел.: 0897994585,
051312412.
http://obiavidnes.com/obiava/64539/zlaten-klas-zemedelska-kooperaciya

Д-р таньо Сечанов
Д-р Таньо Сечанов е висококвалифициран консултант по ендокринна хирургия. Прави диагностика за
хиперпаратиреоидизъм, оперира възли, тумори, наблюдава пациенти с гуша. Адрес на кабинета: Гр. София, ул. Здраве №2,
Майчин дом, ет. 11, 0888 95 40 45
http://obiavidnes.com/obiava/64538/d-r-tanyo-sechanov

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/64537/asv-selekt-agenciya-za-sybirane-na-vzemaniya
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ДА СЕЛЕКТ-ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ
Продавам 5 малки чистокръвни кученца-Немска овчарка.Родени са на 16.05.2013г.
http://obiavidnes.com/obiava/64535/da-selekt-detektivska-agenciya

магазин ЕКСТРЕМ
ЕКСТРЕМ СПОРТ http://www.extreme-bg.com/ е представителен магазин за туристическа екипировка и спортни стоки
вече близо десет години. Палатки, спални чували, ролери, туристически и ловни обувки, плувни шапки и очила, раници,
фитнес аксесоари, хилки за тенис на маса и ракети за бадминтон, телескопични туристически щеки, якета, полари, ски
облекла.
ЕКСТРЕМ СПОРТ http://www.extreme-bg.com/- туристически и ловни обувки ALPINA, ролери и кънки за лед TEMPISH,
палатки и спални чували HUSKY, VANGO, HIGH PEAK, раници TASHEV, туристически сандали ALPINE PRO,
туристически чорапи NORDHORN, полари DIPAMA, водоустойчиви якета и панталони MAC IN A SAC, термобельо
CRAFT и BARS.
http://obiavidnes.com/obiava/64534/magazin-ekstrem

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
http://obiavidnes.com/obiava/64533/detektivska-agenciya-star-0885350440

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
http://obiavidnes.com/obiava/64532/detektivska-agenciya-star-0885350440
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Бред Къмпани България
ДЕМЕА от дълги години е производител на хляб и закуски. Петте цеха за хлебни изделия са разположения в няколко града
на България. Поръчки се приемат на адрес: гр. Сливен, ул. Цар Симеон 49, 044/ 667682, 0885296727.
ДЕМЕА е един от най-старите производители на хляб и хлебни изделия у нас с пет цеха за качествени хлебни продукти и
закуски. Адрес за кореспонденция: гр. Сливен, ул. Цар Симеон 49, 044/ 667682, 0885296727.
http://obiavidnes.com/obiava/64531/bred-kympani-bylgariya

МЦ Репробиомед
Медицински Център „РепроБиоМед” ООД е създаден през 1999 г. от Д-р Павлета Табакова и Доц. Д-р Иван Николов.
Според предмета на дейността си, медицинският център представлява звено за оказване на амбулаторна
акушеро-гинекологична помощ, което е в състояние да поддържа широк спектър от медицински услуги.
Услугите, които предлагаме са свързани с диагностика, лечение и профилактика на акушеро-гинекологичните
заболявания. Освен това извършваме диагностика и профилактика на онкологичните заболявания и диагностика и лечение
на климактериума при жената.
http://obiavidnes.com/obiava/64530/mc-reprobiomed

Мотокар-МANITOU BF
Модел: М230СР
Особености:
Цена:14 000лв.
Техн. характеристики:
Мотокар-МANITO BF. Модел: М230СР. Година на производство: 1989г. Товароподемност: 3 тона.
http://obiavidnes.com/obiava/64529/motokar-manitou-bf

Курсове по история в София
Курсове по история в София от Учебен център 6+ /тел.: 0894 850 660/. Частни уроци по история в София и областта на
атрактивни цени от 6 до 12 лв. Индивидуални и в група! Кандидатстудентски курсове по история в София. Подготовка
за матурата по история. Кандидатстудентски теми по история. Посетете ни на официалната ни уеб-страница:
http://kursovezavseki.wix.com/kursove !
http://obiavidnes.com/obiava/64528/kursove-po-istoriya-v-sofiya

Курсове по история в София
Курсове по история в София от Учебен център 6+ /тел.: 0894 850 660/. Частни уроци по история в София и областта на
атрактивни цени от 6 до 12 лв. Индивидуални и в група! Кандидатстудентски курсове по история в София. Подготовка
за матурата по история. Кандидатстудентски теми по история. Посетете ни на официалната ни уеб-страница:
http://kursovezavseki.wix.com/kursove !
http://obiavidnes.com/obiava/64527/kursove-po-istoriya-v-sofiya

Реклами за казина
Външна реклама.
Проектиране, производство и монтаж на обемни светещи букви, осветени с неон и LED.
Надписи от PVC фолио. Облепване на витрини, автомобили, табели, работни облекла.
Проектиране, производство и монтаж на светеща и несветеща реклама.
Гаранционен и извънгаранционен сервиз.
http://obiavidnes.com/obiava/64526/reklami-za-kazina

Реклами за офиси
Външна реклама.
Проектиране, производство и монтаж на обемни светещи букви, осветени с неон и LED.
Надписи от PVC фолио. Облепване на витрини, автомобили, табели, работни облекла.
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Проектиране, производство и монтаж на светеща и несветеща реклама.
Гаранционен и извънгаранционен сервиз.
http://obiavidnes.com/obiava/64525/reklami-za-ofisi

Реклами за аптеки
Външна реклама.
Проектиране, производство и монтаж на обемни светещи букви, осветени с неон и LED.
Надписи от PVC фолио. Облепване на витрини, автомобили, табели, работни облекла.
Проектиране, производство и монтаж на светеща и несветеща реклама.
Гаранционен и извънгаранционен сервиз.
http://obiavidnes.com/obiava/64524/reklami-za-apteki

Покривни реклами
Външна реклама.
Проектиране, производство и монтаж на обемни светещи букви, осветени с неон и LED.
Надписи от PVC фолио. Облепване на витрини, автомобили, табели, работни облекла.
Проектиране, производство и монтаж на светеща и несветеща реклама.
Гаранционен и извънгаранционен сервиз.
http://obiavidnes.com/obiava/64523/pokrivni-reklami

Реклами за магазини
Външна реклама.
Проектиране, производство и монтаж на обемни светещи букви, осветени с неон и LED.
Надписи от PVC фолио. Облепване на витрини, автомобили, табели, работни облекла.
Проектиране, производство и монтаж на светеща и несветеща реклама.
Гаранционен и извънгаранционен сервиз.
http://obiavidnes.com/obiava/64522/reklami-za-magazini

Реклами за заведения
Външна реклама.
Проектиране, производство и монтаж на обемни светещи букви, осветени с неон и LED.
Надписи от PVC фолио. Облепване на витрини, автомобили, табели, работни облекла.
Проектиране, производство и монтаж на светеща и несветеща реклама.
Гаранционен и извънгаранционен сервиз.
http://obiavidnes.com/obiava/64521/reklami-za-zavedeniya

Производство на обемни светещи и несветещи букви
Външна реклама.
Проектиране, производство и монтаж на обемни светещи букви, осветени с неон и LED.
Надписи от PVC фолио. Облепване на витрини, автомобили, табели, работни облекла.
Проектиране, производство и монтаж на светеща и несветеща реклама.
Гаранционен и извънгаранционен сервиз.
http://obiavidnes.com/obiava/64520/proizvodstvo-na-obemni-sveteshti-i-nesveteshti-bukvi

Лед дисплеи(LED Display) с големи размери за футболни игрища
Доставка и монтаж на LED Display с големи размери за футболни игрища.
Външна реклама.Проектиране, производство и монтаж на обемни светещи букви, осветени с неон и LED.
Надписи от PVC фолио. Облепване на витрини, автомобили, табели, работни облекла.
Проектиране, производство и монтаж на светеща и несветеща реклама.
Гаранционен и извънгаранционен сервиз.
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http://obiavidnes.com/obiava/64519/led-displeiled-display-s-golemi-razmeri-za-futbolni-igrishta

Гъвкави лед дисплеи(LED Display) за обличане на фасади
Гъвкави лед дисплеи(LED Display) за обличане на фасади,обли колони и др.
Външна реклама.
Проектиране, производство и монтаж на обемни светещи букви, осветени с неон и LED.
Надписи от PVC фолио. Облепване на витрини, автомобили, табели, работни облекла.
Проектиране, производство и монтаж на светеща и несветеща реклама.
Гаранционен и извънгаранционен сервиз.
http://obiavidnes.com/obiava/64518/gyvkavi-led-displeiled-display-za-oblichane-na-fasadi

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/64517/30-50-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/64516/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/64515/30-50-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 .
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*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/64514/zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

Картонени ЕКО чашки
Цена е за 20бр. Екологични картонени чашки. 2,40 с ДДС
УНИВЕРСАЛНИ: парти за рожден ден и т.н.
ИНДИВИДУАЛНИ: ще отпечатим вашата реклама върху чашките
Нашите чашки са съобразени с новите модерни екотенденции. Произведени са от 100% целулозен екструдиран картон.
Разграждат се в природата напълно за 8 седмици, без вреда за околната среда.За сравнение: пластмасовите чашки се
разграждат за 100 - 120 години при това с отделяне на вещества, вредни за природната среда, като бифенола например.
Картонената чашка пази оригиалния аромат и вкусови качества на напитката.
Удобна е за пренасяне или ползване по път, без опасност от опарване.
Има нисък коефицент на топлопроводимост и запазва температурата на напитката за по-дълго време.
Дори при 90?С не настъпва промяна в цялостта и формата на чашката или вкусовите качества на напитката.
Висока стабилност на чашката, предпазваща от разливане на напитката дори при малък повей на вятъра.
...и много други предимства, които сами ще откриете...
http://obiavidnes.com/obiava/64513/kartoneni-eko-chashki

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/64512/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

ЖАНЕТА НЕДЕЛЧЕВА НАНЕВА
ЖАНЕТА НАНЕВА е дългогодишен нотариус за гр. Пловдив. Предлага всички нотариални услуги, както и правни
консултации и помощ. За контакт: 032 63 03 21, notary_457@abv.bg, ул. Стефан Веркович 3, ет.1, офис 2.
ЖАНЕТА НАНЕВА практикува като нотариус в Пловдив. Осигурява необходимите нотариални услуги, извършва
компетентни правни консултации. За повече информация: 032 63 03 21, notary_457@abv.bg, ул. Стефан Веркович 3, ет.1,
офис 2.
http://obiavidnes.com/obiava/64511/janeta-nedelcheva-naneva

ВЕСЕЛА ЛЮБОМИРОВА ЦОНЕВА
Като пълноправен частен съдебен изпълнител, Весела Любомирова Цонева прилага опита и професионализма си при
решаване на Вашите проблеми. Работи в района на гр. Габрово, като фигурира с регистрационен номер 732 в „Камарата
на частните съдебни изпълнители”. За контакти: гр. Габрово, ул. Скобелевска №32. Телефони за контакти: 066/809717 и
0887/939576, електронна поща: vesela_tsoneva@abv.bg.
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http://obiavidnes.com/obiava/64510/vesela-lyubomirova-coneva

Медико-диагностична лаборатория Статус
Медико-диагностична лаборатория „СТАТУС” е лицензирана по закона за лечебните заведения, притежава всички
необходими сертификати за извършване на своята дейност. Лабораторията е оборудвана с изключително модерна
апаратура, сертифицирана по ISO и отговаряща на всички съвременни изисквания за качество, прецизност и кратки
срокове на изработваане на тестовете. Изследванията се извършват платено и по договор с НЗОК.
http://obiavidnes.com/obiava/64509/mediko-diagnostichna-laboratoriya-status

Курсове за кандидатстване след 7 клас в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидатстване след 7 клас в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
"ИНТЕРЛОГОС" предлага курсове за кандидатстване след 7 клас :
целогодишно обучение в 90 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг в решаване на тест и пробни изпити;
подробно преподаване на целия материал от 5, 6 и 7 клас;
тренинг в решаване на задачи и упражнение върху трансформиращ преразказ;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/64508/kursove-za-kandidatstvane-sled-7-klas-v-obrazovatelen-centyr-interlogos

Курсове за кандидат-студенти
ИНТЕРЛОГОС

и

МАТУРА

по

философия

в

Образователен

център

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/64507/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-filosofiya-v-obrazovatelen-centyr-interl

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по английски, немски и френски език в
Образователен център ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по английски, немски и френски език в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ и ФРЕНСКИ ЕЗИК:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
обучение за развиване на есе и решаване на тест;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/64506/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-angliyski-nemski-i-frenski-ezik-v-obra

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по ГЕОГРАФИЯ в Образователен център
ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по ГЕОГРАФИЯ в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
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„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/64505/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-geografiya-v-obrazovatelen-centyr-interl

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по биология и химия в Образователен център
ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по биология и химия в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по БИОЛОГИЯ и ХИМИЯ:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
обучение за развиване на тема и решаване на тест;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/64504/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-biologiya-i-himiya-v-obrazovatelen-centyr

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по български език и литература в ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по български език и литература в ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
обучение за развиване на тема и решаване на тест;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/64503/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/64502/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-istoriya-v-obrazovatelen-centyr-interlog

Курсове за кандидат-студенти
ИНТЕРЛОГОС

и

МАТУРА

по

математика

в

Образователен

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по математика в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
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„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/64501/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-matematika-v-obrazovatelen-centyr-inter

Ловела- гр .Русе
Ловела ООД е компания, която се занимава с дърводобив на объл материал, както и търговия с дърва за огрев. Използва
високопроходими машини за сеч, доставя навреме суровината. Базата е с адрес:7060 Сливо Поле ; обл. Русе, до шосето,
тел: 0817 97147, www.lovela-ood.hit.bg.
Ловела ООД е организация за търговия с дърва за горене, които добива чрез високопроходими машини за сеч. Доставя
дърва за огрев, както и объл материал. База на производството:7060 Сливо Поле ; обл. Русе, до шосето, тел: 0817 97147,
www.lovela-ood.hit.bg.
http://obiavidnes.com/obiava/64500/lovela--gr-ruse

Болница Витоша
Ортопедична болница ”Витоша” е специализирана в лечението на фрактури при стари хора. Ние сме с десет-годишен
опит в jтази област и богати възможности за терапия на нашите пациенти. Предлагаме модерно оперативно лечение,
ефективна социална програма и не на последно място – отлични взаимоотношения, човещина и разбиране от всички
лекари в нашето болнично заведение! Работим със Здравна каса, благодарение на което, болничната помощ при нас е
достъпна за всички.
Болница ”Витоша” прадлага лечение на счупвания при стари хора. Другите отхвърлят този контингент пациенти,
заради повишения оперативен риск и скъпоструващо лечение – ние не! Работим със Здравна каса и гарантираме напълно
безплатно лечение в нашата болница. Разполагаме и със социална програма, която значително намалява цената на
имплантите до 50%. Когато пациента е социално слаб - тогава цената на имплантите е символична или е изцяло
безплатна за самотни стари хора. Ние не толерираме корупцията, дори може гордо да заявим , че при нас тя липсва!
http://obiavidnes.com/obiava/64499/bolnica-vitosha

Сатурн 2 ООД
Основната дейност на САТУРН 2 ООД направа и ремонт на силнотокови и слаботокови ел. инсталации. Фирмата внася
и продава кабели от Турция.
Фирма САТУРН 2 ООД извършва пълни услуги по електрическите инсталации от окабеляване до монтаж на осветителни
тела. Фирмата предлага и поддръжка на ел. инсталации.Тя разполага с много работници, собствен транспорт и работи
в цяла България.
Фирма САТУРН 2 ООД е надежден партньор в работата си с подизпълнители, инвеститори, строителни фирми и
крайни клиенти при направа, ремонт и поддръжка на електрически инсталации, тя е доказала това с дългогодишното си
опит и присъствие на пазара.
http://obiavidnes.com/obiava/64498/saturn-2-ood

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.
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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
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/64497/kvantov-analizator---bioskener-38-testa-na-bylgarski-ezik

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
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
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www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/64496/nayser-dayser-kuhnensko-rende---pomoshtnik-na-vsyaka-domakinya

Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/64495/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

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/64494/0882551735-kachestveni-fini-i-gipsovi-shpaklovki-zapochvane-vednaga-kachestvoto-e-ga

Банята на цена без конкуренция – 999 лв - цялостен ремонт
Банята на цена без конкуренция – 999 лв - цялостен ремонт
Моля прочетете офертата до край.
В посочената цена се включва:
- Къртене.чистене и извозване
- Подмяна на съществуващи тръби - ВиК
- Изправяне на стени с гипсокартон
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- Окачен таван 3-5 луни
- Поставяне на подови и стенни плочки
Всички останали услуги са възможни с допълнително уговаряне на цена.
В посочената цена не се включват материали.
В посочената цена не влизат замазки,боядисване и монтаж на оборудване.
Нова врата,лайсни на ъгли,прагове,и всякакви други услуги както и доставка и качване на материали се заплащат
допълнително.
Офертата е валидна до 30.07.2013.Работи се с предварително записване и договор/гаранция за труда.
Важи само за София
02/868 4244
0896 492 656
www.darinell.net
darinell@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/64493/banyata-na-cena-bez-konkurenciya--999-lv---cyalosten-remont

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

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.
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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
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:
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- 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.
-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***
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-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!
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-
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