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Заем до заплата
Заем до заплата от 100 до 500 лв. Кандидатстване онлайн. Отговор в рамките на работния ден.
www.malkizaemi.wix.com/radex
http://obiavidnes.com/obiava/67018/zaem-do-zaplata

ТЮТЮН roling tabaco +безплатна доставка
тютюн
ние се водим от волята за съвършенство
във всеки един етап от производството.
Нашите продукти са резултат от непрекъсната работа
и стремеж да надминем
очакванията на най-взискателните потребители.
За да направим съвършената цигара,
ние внимателно подбираме най-качествените тютюни.
Всяка една от нашите марки се отличава със свой собствен,
уникален вкус, оценен подобаващо
от експерти и клиенти.
Избирайки нашите продукти,
потребителите получават
не само високо качество, а и стил.
нашите цени:
1 kg.king tabaco 60 lv. ot 2 kg na gore po 5 lv otstypki
1 кг. стандартна виржиния 60 лв. - от 2кг и на горе по 5 лв.на килограм отстъпки +безплатна доставка
1кг. златна виржиния 70 лв. - от 2кг и на горе по 5 лв.на килограм отстъпки+безплатна доставка
1кг.давидоф 70 лв- от 2кг и на горе по 5 лв.на килограм отстъпки+безплатна доставка
1кг.малборо 70 лв.- от 2кг и на горе по 5 лв.на килограм отстъпки+безплатна доставка
1кг.камел 70 лв. - от 2кг и на горе по 5 лв.на килограм отстъпки+безплатна доставка
за поголеми поръчки цената е по договаряне
www.tutunbg.com
тел.0876174042
http://obiavidnes.com/obiava/66870/tyutyun-roling-tabaco-bezplatna-dostavka

Детективска Агенция Дискрет-БУРГАС СИНЕМОРЕЦ СОЗОПОЛ ПОМОРИЕ
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/67156/detektivska-agenciya-diskret-burgas-sinemorec-sozopol-pomorie

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пловдив Стара Загора Ямбол Хасково
Димитровград
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
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2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/67155/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

Детективска агенция Респект/Стара Загора
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67154/detektivska-agenciya-respektstara-zagora

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-РУСЕ СИЛИСТРА ВЕЛИКО ТЪРНОВО СВИЩОВ
ШУМЕН
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/67153/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-ruse-silistra-veliko-tyrnovo-svishtov-shum

Детективска агенция Респект/Добрич
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67152/detektivska-agenciya-respektdobrich

Детективска агенция Респект/Добрич
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
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работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67151/detektivska-agenciya-respektdobrich

Детективска Агенция Дискрет-БЛАГОЕВГРАД САНДАНСКИ БАНСКО ПЕТРИЧ
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/67150/detektivska-agenciya-diskret-blagoevgrad-sandanski-bansko-petrich

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.
0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/67149/detektivska-agenciya-diskret-namerete-otgovorite-pri-nas

Детективска Агенция Дискрет-БУРГАС СИНЕМОРЕЦ СОЗОПОЛ ПОМОРИЕ
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/67148/detektivska-agenciya-diskret-burgas-sinemorec-sozopol-pomorie

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Бургас Несебър Созопол Равда
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
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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/67147/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-burgas-nesebyr-sozopol-ravda

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-РУСЕ СИЛИСТРА ВЕЛИКО ТЪРНОВО СВИЩОВ
ШУМЕН
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/67146/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-ruse-silistra-veliko-tyrnovo-svishtov-shum

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пловдив Стара Загора Ямбол Хасково
Димитровград
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/67145/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

Детективска агенция Респект/Велико Търново
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67144/detektivska-agenciya-respektveliko-tyrnovo

Детективска агенция Респект/Велико Търново
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Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67143/detektivska-agenciya-respektveliko-tyrnovo

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

Товарни превози
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/61067/tovarni-prevozi

Еротична линия 090 36 30 14
Денонощна Еротична Линия - набери 090 36 30 14 или изпрати СМС на 191919 с първа дума - 110 skype !!!!
http://obiavidnes.com/obiava/67142/erotichna-liniya-090-36-30-14

Национален портал за безплатни обяви
Национален портал за безплатни обяви. Авто обяви,
обяви за работа, туризъм, имоти и услуги. www.top-obiavi.tk
Национален портал за безплатни обяви
www.top-obiavi.tk, obiavi, обяви
http://obiavidnes.com/obiava/67141/nacionalen-portal-za-bezplatni-obyavi

Национален портал за безплатни обяви
Национален портал за безплатни обяви. Авто обяви,
обяви за работа, туризъм, имоти и услуги. www.top-obiavi.tk
Национален портал за безплатни обяви
www.top-obiavi.tk, obiavi, обяви
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http://obiavidnes.com/obiava/67140/nacionalen-portal-za-bezplatni-obyavi

Детективска агенция Респект/Русе
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67139/detektivska-agenciya-respektruse

Детективска агенция Респект/Русе
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67138/detektivska-agenciya-respektruse

Детективска агенция Респект/Русе
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67137/detektivska-agenciya-respektruse

Детективска Агенция Дискрет-Русе Шумен Велико Търново-0888116420
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/67136/detektivska-agenciya-diskret-ruse-shumen-veliko-tyrnovo-0888116420

Детективска Агенция Дискрет-БУРГАС СИНЕМОРЕЦ СОЗОПОЛ ПОМОРИЕ
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
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http://obiavidnes.com/obiava/67135/detektivska-agenciya-diskret-burgas-sinemorec-sozopol-pomorie

Детективска агенция Респект/Силистра
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67134/detektivska-agenciya-respektsilistra

Детективска агенция Респект/Шумен
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67133/detektivska-agenciya-respektshumen

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ........
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД
и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА. 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.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
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 АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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 компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
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гр.Велико Търново
Е. Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83
БЕЗ ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/67132/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД ,АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ........
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД
и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА. 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.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
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 АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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 компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83
БЕЗ ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/67131/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ........
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД
и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА. 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.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
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съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
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 АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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 компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83
БЕЗ ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/67130/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya

"КУПУВАМЕ" ЕООД,ООД,АД,ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ........
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД
и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА. 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.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
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 АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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 компетентно съдействие.
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Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83
БЕЗ ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/67129/kupuvame-eoodoodadead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya

Курсове и частни уроци по испански език
Курсове и частни уроци по испански език в София, Сливен и Ямбол от Учебен център 6+ /тел.: 0894 850 660/. Предлагаме
Ви индивидуално и групово обучение за всички нива /A1, A2, B1, B2, C1, C2/ и възрасти, както и подготовка за матура,
кандидатстване и успешно полагане на изпити за международни сертификати на ексклузивно ниски антикризисни цени!
Програмите ни по испански език отговарят на международните стандарти за съответните нива!
http://obiavidnes.com/obiava/67128/kursove-i-chastni-uroci-po-ispanski-ezik

Държавно Горско Стопанство – гр. Пещера
Охрана на горския фонд за общините Пещера и Брацигово осъществява ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО
„ПЕЩЕРА”. Извършва също и залесяване на землища, дърводобив и търговия с дървен материал. За контакти:
http://dgspeshtera.ucdp-smolian.com/, тел.: 0350/63957, ул. Михаил Такев 129.
http://obiavidnes.com/obiava/67127/dyrjavno-gorsko-stopanstvo--gr-peshtera

КУПУВАМЕ ЕАД АД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ РЕГИОНИ
НА СТРАНАТА !!!
Правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"-КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ!ЗА 1 ЧАС ВИ
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ФИРМАТА,ФИНАНСОВА И ЮРИДИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления,съдебни изпълнения,задължения по ДДС, ЗКПО и др. или просто сте задлъжнели към
доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентно съдействие.
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"
тел. 0897558320 0886346230
БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН
http://obiavidnes.com/obiava/67126/kupuvame-ead-ad-ood-eood-sys-zadyljeniya--za-firmi-ot-vsichki-regioni-na-strana

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пловдив Стара Загора Ямбол Хасково
Димитровград
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/67125/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Равда Лозенец Поморие Созопол
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/67124/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-ravda-lozenec-pomorie-sozopol

КУПУВАМЕ ЕАД АД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ РЕГИОНИ
НА СТРАНАТА !!!
Правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"-КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ!ЗА 1 ЧАС ВИ
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ФИРМАТА,ФИНАНСОВА И ЮРИДИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления,съдебни изпълнения,задължения по ДДС, ЗКПО и др. или просто сте задлъжнели към
доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентно съдействие.
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"
тел. 0897558320 0886346230
БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН
http://obiavidnes.com/obiava/67123/kupuvame-ead-ad-ood-eood-sys-zadyljeniya--za-firmi-ot-vsichki-regioni-na-strana

КУПУВАМЕ ЕАД АД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ РЕГИОНИ
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НА СТРАНАТА !!!
Правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"-КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ!ЗА 1 ЧАС ВИ
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ФИРМАТА,ФИНАНСОВА И ЮРИДИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления,съдебни изпълнения,задължения по ДДС, ЗКПО и др. или просто сте задлъжнели към
доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентно съдействие.
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"
тел. 0897558320 0886346230
БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН
http://obiavidnes.com/obiava/67122/kupuvame-ead-ad-ood-eood-sys-zadyljeniya--za-firmi-ot-vsichki-regioni-na-strana

КУПУВАМЕ ЕАД АД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ РЕГИОНИ
НА СТРАНАТА !!!
Правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"-КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ!ЗА 1 ЧАС ВИ
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ФИРМАТА,ФИНАНСОВА И ЮРИДИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления,съдебни изпълнения,задължения по ДДС, ЗКПО и др. или просто сте задлъжнели към
доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентно съдействие.
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"
тел. 0897558320 0886346230
БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН
http://obiavidnes.com/obiava/67121/kupuvame-ead-ad-ood-eood-sys-zadyljeniya--za-firmi-ot-vsichki-regioni-na-strana

Детективска агенция Респект/Пловдив
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67120/detektivska-agenciya-respektplovdiv
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Детективска агенция Респект/Стара Загора
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67119/detektivska-agenciya-respektstara-zagora

Детективска агенция Респект/Монтана
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67118/detektivska-agenciya-respektmontana

Детективска агенция Респект/Видин
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67117/detektivska-agenciya-respektvidin

Детективска агенция Респект/Враца
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67116/detektivska-agenciya-respektvraca

Семинар по Инсайтинг интензивно дишане (IBI) 14.09.2013 - 15.09.2013
ДИШАЙ И ПРОМЕНИ ЖИВОТА СИ!
СЕМИНАРИ ПО ИНСАЙТИНГ ИНТЕНЗИВНО ДИШАНЕ (IBI)
ТРАДИЦИЯ И ОРИГИНАЛНОСТ
НЕОБИКНОВЕНИТЕ МОМЕНТИ ПРОДЪЛЖАВАТ...
14 - 15 СЕПТЕМВРИ - СОФИЯ
ЦИКЪЛ ОТ ЛЕКЦИИ: СБЛЪСЪКЪТ НА СВЕТОВЕТЕ (РАЗ)ЛИЧНОСТИТЕ VS. ОРДИНЕРИТЕ
Тема: Живот между два свята аka Да осъзнаеш, че си РазЛичност

Страница 13/115

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

25.08.2013

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
http://obiavidnes.com/obiava/67115/seminar-po-insayting-intenzivno-dishane-ibi--14092013---15092013

PC AOpen Digital Engine DE67-HA
PC AOpen Digital Engine DE67-HA, двуядрен Intel® Core™ i3 2310M 2.1GHz, 4GB DDR3, 320GB 2.5", Lan1000, DVI &
DisplayPort, RS232, 2xUSB3.0, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/67114/pc-aopen-digital-engine-de67-ha

Транспортни услуги
Хамали Грийн ЕООД
Транспортни услуги от 1 до 8 тона
Разполагаме с бусове за центъра
Предлагаме камиони с палетна количка и борд
Курсове за цяла България
Хамалски услуги по желание на клиента
Безплатен оглед
0886916355
0897999317
http://hamaligreen.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67113/transportni-uslugi

Foxconn A55M
Foxconn A55M, AMD A55, FM1, DDR3, PCI-E (HDMI & DVI), SB5.1, Lan1000, 6xSATA RAID 0,1,10, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/67112/foxconn-a55m

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.
0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/67111/detektivska-agenciya-diskret-namerete-otgovorite-pri-nas

Детективска Агенция Дискрет-БУРГАС СИНЕМОРЕЦ СОЗОПОЛ ПОМОРИЕ
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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/67110/detektivska-agenciya-diskret-burgas-sinemorec-sozopol-pomorie

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-РУСЕ СИЛИСТРА ВЕЛИКО ТЪРНОВО СВИЩОВ
ШУМЕН
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/67109/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-ruse-silistra-veliko-tyrnovo-svishtov-shum

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пловдив Стара Загора Ямбол Хасково
Димитровград
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/67108/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

Microsoft Notebook Optical Mouse 1020
Microsoft Notebook Optical Mouse 1020, mini, сива, USB
http://obiavidnes.com/obiava/67107/microsoft-notebook-optical-mouse-1020

Слушалки Logitech Ultimate Ears 100
Слушалки Logitech Ultimate Ears 100, червени
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http://obiavidnes.com/obiava/67106/slushalki-logitech-ultimate-ears-100

Слушалки Logitech Loud Enough
Слушалки Logitech Loud Enough, лилави
http://obiavidnes.com/obiava/67105/slushalki-logitech-loud-enough

Nokia Lumia 920
Nokia Lumia 920
http://obiavidnes.com/obiava/67104/nokia-lumia-920

Nokia Lumia 920 + Nokia Lumia 520
Nokia Lumia 920 + Nokia Lumia 520
http://obiavidnes.com/obiava/67103/nokia-lumia-920--nokia-lumia-520

Курсове и частни уроци по италиански език
Курсове и частни уроци по италиански език в София, Сливен и Ямбол от Учебен център 6+ /тел.: 0894 850 660/.
Предлагаме Ви индивидуално и групово обучение за всички нива /A1, A2, B1, B2, C1, C2/ и възрасти, както и подготовка за
матура, кандидатстване и успешно полагане на изпити за международни сертификати на ексклузивно ниски
антикризисни цени! Програмите ни по италиански език отговарят на международните стандарти за съответните нива!
http://obiavidnes.com/obiava/67099/kursove-i-chastni-uroci-po-italianski-ezik

Детективска агенция Респект/Стара Загора
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com.Частен детектив Давидов.
http://obiavidnes.com/obiava/67102/detektivska-agenciya-respektstara-zagora

Детективска агенция Респект/Стара Загора
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com.Частен детектив Давидов.
http://obiavidnes.com/obiava/67101/detektivska-agenciya-respektstara-zagora

Детективска агенция Респект/Стара Загора
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com.Частен детектив Давидов.
http://obiavidnes.com/obiava/67100/detektivska-agenciya-respektstara-zagora
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"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ........
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД
и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА. 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.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
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 АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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 компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83
БЕЗ ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/67098/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ........
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД
и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА. 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.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Какво предлагаме на своите клиенти:

Страница 17/115

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

25.08.2013

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 АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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 компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83
БЕЗ ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/67097/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ........
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД
и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА. 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.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
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 АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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 компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
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НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83
БЕЗ ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/67096/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

"КУПУВАМЕ" ЕООД,ООД,АД,ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ........
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД
и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА. 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.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
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 АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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 компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83
БЕЗ ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/67095/kupuvame-eoodoodadead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya

"КУПУВАМЕ" ЕООД,ООД,АД,ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ........
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД
и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА. 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.
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ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
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 АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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 компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83
БЕЗ ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/67094/kupuvame-eoodoodadead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya

"КУПУВАМЕ" ЕООД,ООД,АД,ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ........
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД
и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА. 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.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
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 АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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
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решение с компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83
БЕЗ ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/67093/kupuvame-eoodoodadead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya

Детективска агенция Респект/Монтана
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67092/detektivska-agenciya-respektmontana

Детективска агенция Респект/Видин
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67091/detektivska-agenciya-respektvidin

Детективска агенция Респект/Враца
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67090/detektivska-agenciya-respektvraca

Почистване на тавани, мазета, Извозване на строителни отпадъци, Изхвърляне на стари мебели.
0895191972
Почистване на тавани, мазета, Извозване на строителни отпадъци, Изхвърляне на стари мебели. 0895191972
http://obiavidnes.com/obiava/67089/pochistvane-na-tavani-mazeta-izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-izhvyrlyane-na-st

Преместване на бизнеса и дома, мебели, багаж, пиано, сейфове, Транспортни услуги, Товарене,
Разтоварване. 0897306790
Преместване на бизнеса и дома, мебели, багаж, пиано, сейфове, Транспортни услуги, Товарене, Разтоварване. 0897306790
http://obiavidnes.com/obiava/67088/premestvane-na-biznesa-i-doma-mebeli-bagaj-piano-seyfove-transportni-uslugi
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КУПУВАМЕ ЕАД АД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ РЕГИОНИ
НА СТРАНАТА !!!
КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ!ЗА 1 ЧАС ВИ ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ФИРМАТА,ФИНАНСОВА И
ЮРИДИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления,съдебни изпълнения,задължения по ДДС, ЗКПО и др. или просто сте задлъжнели към
доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентно съдействие.
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"
тел. 0897558320 0886346230
БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН
http://obiavidnes.com/obiava/67087/kupuvame-ead-ad-ood-eood-sys-zadyljeniya--za-firmi-ot-vsichki-regioni-na-strana

КУПУВАМЕ ЕАД АД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ РЕГИОНИ
НА СТРАНАТА !!!
КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ!ЗА 1 ЧАС ВИ ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ФИРМАТА,ФИНАНСОВА И
ЮРИДИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления,съдебни изпълнения,задължения по ДДС, ЗКПО и др. или просто сте задлъжнели към
доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентно съдействие.
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"
тел. 0897558320 0886346230
БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН
http://obiavidnes.com/obiava/67086/kupuvame-ead-ad-ood-eood-sys-zadyljeniya--za-firmi-ot-vsichki-regioni-na-strana

Детективска Агенция Дискрет-Русе Шумен Велико Търново
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
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discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/67085/detektivska-agenciya-diskret-ruse-shumen-veliko-tyrnovo

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пловдив Стара Загора Ямбол Хасково
Димитровград
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/67084/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

Gigabyte 78LMT-USB3
Gigabyte 78LMT-USB3, AMD 760G, AM3+, DDR3, VGA+PCI-E (HDMI & DVI), SB7.1, Lan1000, 6x SATA RAID 0,1, 10, 2x
USB3.0, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/67083/gigabyte-78lmt-usb3

Преместване на бизнеса и дома, мебели, багаж, пиано, сейфове, Транспортни услуги, Товарене,
Разтоварване. 0897306790
Преместване на бизнеса и дома, мебели, багаж, пиано, сейфове, Транспортни услуги, Товарене, Разтоварване. 0897306790
http://obiavidnes.com/obiava/67082/premestvane-na-biznesa-i-doma-mebeli-bagaj-piano-seyfove-transportni-uslugi

Преместване на пиана, транспорт, Акордиране, Опаковане. 0887192094
Преместване на пиана, транспорт, Акордиране, Опаковане. 0887192094
http://obiavidnes.com/obiava/67081/premestvane-na-piana-transport-akordirane-opakovane-0887192094

Извозване на строителни отпадъци, дървения, мебели, клони, храсти, битови електроуреди,
Самосвал - Контейнер 0887192094
Извозване на строителни отпадъци, дървения, мебели, клони, храсти, битови електроуреди, Самосвал - Контейнер
0887192094
http://obiavidnes.com/obiava/67080/izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-dyrveniya-mebeli-kloni-hrasti-bitovi-elektr

Хамали, Хамалски услуги, Хамали София, Преместване на багаж, мебели, пиана, каси, офиса и
дома, превоз, пренос на всякакви стоки и товари. 02/927-99-76
Хамали, Хамалски услуги, Хамали София, Преместване на багаж, мебели, пиана, каси, офиса и дома, превоз, пренос на
всякакви стоки и товари. 02/927-99-76
http://obiavidnes.com/obiava/67079/hamali-hamalski-uslugi-hamali-sofiya-premestvane-na-bagaj-mebeli-piana-kasi

Пренасяне на пиана, рояли, опит, специализиран екип, по-всяко време.02/928-70-50
Пренасяне на пиана, рояли, опит, специализиран екип, по-всяко време.02/928-70-50
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http://obiavidnes.com/obiava/67078/prenasyane-na-piana-royali-opit-specializiran-ekip-po-vsyako-vreme02928-70-50

Пренасяне на пиана, професионално, Свържете се с нас По Всяко Време. 0898529009
Пренасяне на пиана, професионално, Свържете се с нас По Всяко Време. 0898529009
http://obiavidnes.com/obiava/67077/prenasyane-na-piana-profesionalno-svyrjete-se-s-nas-po-vsyako-vreme-0898529009

Транспортни услуги, товарен превоз в София на ниски цени с падащ борд, превоз на всякакви
стоки и товари, хамалски услуги с опит. 0888620269
Транспортни услуги, товарен превоз в София на ниски цени с падащ борд, превоз на всякакви стоки и товари, хамалски
услуги с опит. 0888620269
http://obiavidnes.com/obiava/67076/transportni-uslugi-tovaren-prevoz-v-sofiya-na-niski-ceni-s-padasht-bord-prevoz-na

Почистване на Мазета, Чистене на Тавани, Двор, Складове, Гаражи, Извозване На Мебели,
Строителни отпадъци, Почистване на отпадъци. 0888/620269
Почистване на Мазета, Чистене на Тавани, Двор, Складове, Гаражи, Извозване На Мебели, Строителни отпадъци,
Почистване на отпадъци.
http://obiavidnes.com/obiava/67075/pochistvane-na-mazeta-chistene-na-tavani-dvor-skladove-garaji-izvozvane-na-me

Хамали, ниски цени, пренасяне и транспорт на мебели, багаж, офиси, жилища, пиана, каси,
качествено, коректност, 02/825-81-23
Хамали, ниски цени, пренасяне и транспорт на мебели, багаж, офиси, жилища, пиана, каси, качествено, коректност,
http://obiavidnes.com/obiava/67074/hamali-niski-ceni-prenasyane-i-transport-na-mebeli-bagaj-ofisi-jilishta-piana

Хамали Студенти, товарни транспортни услуги, ниски цени, без почивен ден. 0888620269
Хамали Студенти, товарни транспортни услуги, ниски цени, без почивен ден. 0888620269
http://obiavidnes.com/obiava/67073/hamali-studenti-tovarni-transportni-uslugi-niski-ceni-bez-pochiven-den-088862

Хамалски услуги София, Транспортни услуги, Пренос на дома, офиса, мебели, пиана, каси.
02/825-81-23
Хамалски услуги София, Транспортни услуги, Пренос на дома, офиса, мебели, пиана, каси. 02/825-81-23
http://obiavidnes.com/obiava/67072/hamalski-uslugi-sofiya-transportni-uslugi-prenos-na-doma-ofisa-mebeli-piana

Хамали София, Преместване на офиси, жилища. Товарен превоз - товарене и разтоварване на
достъпни цени. 0888620269
Хамали София, Преместване на офиси, жилища. Товарен превоз - товарене и разтоварване на достъпни цени. 0888620269
http://obiavidnes.com/obiava/67071/hamali-sofiya-premestvane-na-ofisi-jilishta-tovaren-prevoz---tovarene-i-raztovar

Хамалски услуги, товарни превози, специализирана фирма за преместване на мебели и багаж от
офиси и апартаменти, безспорно качество, бързина и експресно обслужване. 0898529009
Хамалски услуги, товарни превози, специализирана фирма за преместване на мебели и багаж от офиси и апартаменти,
безспорно качество, бързина и експресно обслужване.
http://obiavidnes.com/obiava/67070/hamalski-uslugi-tovarni-prevozi-specializirana-firma-za-premestvane-na-mebeli-

18.5" (47 cm) AOC e970Swn
18.5" (47 cm) AOC e970Swn, HD LED, 5ms, 20 000 000:1 200cd/m2, 3г
http://obiavidnes.com/obiava/67069/185-47-cm-aoc-e970swn
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Brother HL-1110E лазерен 20стр/мин
Brother HL-1110E лазерен 20стр/мин, 2400x600dpi, USB2.0, 2+1 г.
http://obiavidnes.com/obiava/67068/brother-hl-1110e-lazeren-20strmin

Транспортни услуги -ИЗГОДНИ ЦЕНИ / транспорт на МЕБЕЛИ,Превоз на покъщнина,ЛИЧНИ
ВЕЩИ 0877663995 /0898874253
Превози на мебели, багаж, покъщнина, лични вещи.Транспортни услуги без почивен ден. Цялостен или частичен пренос на
Вашето обзавеждане. Транспортни услуги в София, страната и ЕС. Товарни превози с бордови микробуси и камиони с
дължина на товарната част до 4, 50 метра. Транспорт с мебелен фургон изцяло тапициран от вътрешна страна за
запазване цялостта на Вашето обзавеждане. Превоз на обзавеждане, мебели, багаж, черна и бяла техника от жилища,
квартири, офиси, магазини, складове. Транспорт на товари в рамките на ЕС. Възможност за експресни доставки на
стоки до всяка точка в ЕС. Коректност. Тел за връзка: 02/4890390 / 0877663995 / 0898874253 http://valtrans.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67067/transportni-uslugi--izgodni-ceni--transport-na-mebeliprevoz-na-pokyshtninalichni

Brother HL-1112E лазерен 20стр/мин
Brother HL-1112E лазерен 20стр/мин, 2400x600dpi, USB2.0, 2+1 г.
http://obiavidnes.com/obiava/67066/brother-hl-1112e-lazeren-20strmin

Brother DCP-1510E лазерен принтер/копир/скенер
Brother DCP-1510E лазерен принтер/копир/скенер, 2400x600dpi, 20стр/мин, USB, 2+1 г.
http://obiavidnes.com/obiava/67065/brother-dcp-1510e-lazeren-printerkopirskener

Brother DCP-1512E лазерен принтер/копир/скенер
Brother DCP-1512E лазерен принтер/копир/скенер, 2400x600dpi, 20стр/мин, USB, 2+1 г.
http://obiavidnes.com/obiava/67064/brother-dcp-1512e-lazeren-printerkopirskener

Детективска агенция Респект/Монтана
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com.
http://obiavidnes.com/obiava/67063/detektivska-agenciya-respektmontana

Детективска агенция Респект/Видин
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com.
http://obiavidnes.com/obiava/67062/detektivska-agenciya-respektvidin

Детективска агенция Респект/Враца
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
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др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com.
http://obiavidnes.com/obiava/67061/detektivska-agenciya-respektvraca

3D проектиране и интериорен дизайн
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/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки
интериор с професионална визия
http://obiavidnes.com/obiava/67060/3d-proektirane-i-interioren-dizayn

3D проектиране и интериорен дизайн
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/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки
интериор с професионална визия
http://obiavidnes.com/obiava/67059/3d-proektirane-i-interioren-dizayn

3D проектиране и интериорен дизайн
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/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки
интериор с професионална визия
http://obiavidnes.com/obiava/67058/3d-proektirane-i-interioren-dizayn

Йонизираща душ-слушалка с филтър от германий и турмалин
Йонизираща душ-слушалка с филтър от германий и турмалин – за домашна спа-терапия с йонизирана по естествен път
(под действието на природни минерали) вода и 8 режима воден масаж. За преодоляване на стреса и умората на тялото и
възстановяване на енергийния баланс, за хидратирана гладка кожа и свежа коса, за стимулиране на кръвообръщението и
подобряване на съня, за пречистване на водата от хлор, токсини и бактерии, за предпазване от кожни заболявания. Само
срещу 33 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или на тел.
02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/67057/yonizirashta-dush-slushalka-s-filtyr-ot-germaniy-i-turmalin

Детоксикатори
Детоксикатор (уред за йонна водна детоксикация и инфрачервена терапия) - Детоксикаторът е високотехнологично
устройство, което помага на човешкото тяло да се пречиства само от натрупани отпадни материали и метали, които
се извличат през ходилата във водна йонизирана следа. Можете да го използвате сами - употребата му не изисква
никаква специална подготовка.Инфрачервената терапия облекчава мускулните болки, подобрява клетъчните функции и
засилва кръвообращението. В комплекта: основен електронен модул за задаване и управление на две независими функции:
йонна детоксикация и инфрачервена терапия - 1 бр., Електропроводима гривна - 1 бр., Електрод за водна детоксикация
(консуматив - за около 40 процедури) - 1 бр., Захранващ кабел - 1 бр., Колан за инфрачервена терапия - 1 бр., Инструкции
за употреба на български език, Алуминиево куфарче за съхранение и транспортиране. Подробности в www.TehnoMag.net
или на тел. 02/422 422 8, 0884 386878
http://obiavidnes.com/obiava/67056/detoksikatori

Ултразвуков уред срещу мишки и плъхове
Ултразвуков уред срещу мишки и плъхове – български уред за предпазване от наличие на вредни гризачи - мишки, плъхове,
прилепи и др. в помещения без вътрешни прегради. Едновременно с това, уредът предпазва и от вредни инсекти - мравки,
дървеници, паяци. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www. TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878,
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0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/67055/ultrazvukov-ured-sreshtu-mishki-i-plyhove

Тройно комбиниран уред за борба с мишки и плъхове
Тройно комбиниран уред за борба с мишки и плъхове – използва комбинирано въздействие на ултразвук, електромагнитно
излъчване и флаш лампа за постигане на максимална ефективност в борбата с неприятелите. Ултразвуковите вълни и
интензивната светлина на лампата атакуват гризачите, когато са извън укритията си. Същевременно
електромагнитните импулси се разпространяват по кабелите на електроинсталацията и атакуват неприятелите в
укритията им, които се намират в стените, през които преминават кабелите. Предпазва от наличие на вредни гризачи мишки, плъхове, прилепи и др. Едновременно с това, уредът предпазва и от вредни инсекти - мравки, дървеници, паяци.
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www. TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/67054/troyno-kombiniran-ured-za-borba-s-mishki-i-plyhove

Приставка биде за топла и студена вода
Универсална приставка с биде за стандартна тоалетна чиния. С две дюзи, едната само дамска. Смесител за топла и
студена вода. Лесно се монтира под капака на всяка стандартна тоалетна чиния. Действа чрез подвижни скрити
плъзгащи се водни дюзи за измиване. Осигурете си висока индивидуалната хигиена! Освободете се от хемороидните
болки! Идеална за бременни жени, лесна за употреба от незрящи или трудноподвижни (възрастни) хора. Подходяща, за
домашна употреба и хотелски стаи. Цена 125 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти
www.TehnoMag.net или на тел. тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/67053/pristavka-bide-za-topla-i-studena-voda

Тоалетна седалка с биде за топла и студена вода
Тоалетна седалка с биде за топла и студена вода – удоволствие и хигиена. Универсална многофункционална електронна
"дъска" с биде за стандартна тоалетна чиния. С две дюзи, едната само дамска. Смесител за топла и студена вода.
Лесно се монтира под капака на всяка стандартна тоалетна чиния. Действа чрез подвижни скрити плъзгащи се водни
дюзи за измиване. Осигурете си висока индивидуалната хигиена! Освободете се от хемороидните болки! Идеална за
бременни жени, лесна за употреба от незрящи или трудноподвижни (възрастни) хора. Подходяща, за домашна употреба
и хотелски стаи. Цена 295 лв. с ДДС. Само в магазина за високотехнологични продукти www.TehnoMag.net или на тел.
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/67052/toaletna-sedalka-s-bide-za-topla-i-studena-voda

Уреди срещу съсели, невестулка, диви животни
Предпазва от наличие на диви животни, като мишки, плъхове, кучета, лисици, съсели, порове, невестулки, катерици,
прилепи. В големи помещения без вътрешни прегради. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти
www.TehnoMag.net или на тел. тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/67051/uredi-sreshtu-syseli-nevestulka-divi-jivotni

Магнитни йонизиращи приставки за пестене на гориво
Магнитни йонизиращи приставки за пестене на гориво - увеличават горивната ефективност за по-чисто изгаряне в
двигателя, намаляват вредните емисии (50-80%), като същевременно подобряват работата на двигателя и спестяват
от разхода на гориво (10-22%). Действието им се основава на йонизиране на горивото, преминаващо през горивната
тръба, благодарение на силното магнитно поле, образувано от двете срещуположни части на магнитната приставка.
Специално проектирани и нанотехнологично произведени неодимови магнити. Директно от производителя. CE
сертификати от Великобритания. Цени от 29.90 лв. нагоре (за мотори, леки и товарни автомобили, автобуси). За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/67050/magnitni-yonizirashti-pristavki-za-pestene-na-gorivo

Мини овлажнител, охладител и ароматизатор за въздух
Мини овлажнител, охладител и ароматизатор за въздух - наближава горещото лято и голяма част от него ще трябва да
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прекараме пред компютъра в задушната стая на офиса или у дома. Предлагаме едно оригинално решение за подобряване
микроклимата зад бюрото – малък симпатичен уред, който допринася за постоянно хидратиране и поддържане на свежа
кожата на ръцете, лицето, шията. Ободрява очите. Осигурява нежен хладен полъх, сравним с морски бриз през горещите
летни дни. Ароматизира работното място. Само срещу 39,00 лв. Доверете се на е-магазина за високотехнологични
продукти www.TehnoMag.net или на тел. тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/67049/mini-ovlajnitel-ohladitel-i-aromatizator-za-vyzduh

Професионални ел. услуги от www.elektro-uslugi.net
Благодарение на придобития ни опит през годините, както и на високо технологичните, модерни инструменти, които
притежаваме, ние Ви гарантираме бързо и адекватно изпълнение на електро услуги.
http://obiavidnes.com/obiava/67048/profesionalni-el-uslugi-ot-wwwelektro-usluginet

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/67047/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
-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,
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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/67046/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

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/67045/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Съвет към клиентите за избор нa детективска агенция!
Водени от емоциите си често прибързвате с избора на детективи.
Поради зачестили оплаквания от клиенти за детективски измамници
Ние членовете на Детективска Колегия Ви съветваме да обръщате
внимание на следните неща при избора си на детектив или
детективска агенция:
1 Проверявайте дали детектива или детективската агенция
разполага с офис,което гарантира,че ще Ви предложи
дискретна среща,а не по кафенета и бензиностанциИ с което
рискувате да бъдете измамени.
2 Изисквайте легитимация от детектива/служебна карта с номер и
значка с номер/,за да знаете с кого говорите и кой е той.
3 Проверявайте дали детектива или детективската агенция имат
реален сайт в интернет,където детайлно са посочени не само
услугите,а и подробни данни за контакти/адрес на офис,имена
и телефони.
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4 Проверявайте дали могат да Ви издадат необходимият платежен документ
и да Ви предложат да подпишете договор.
Обръщайки внимание на тези няколко съвета вероятността да попаднете
на детективи измамници и да останете излъгани се свежда до минимум!
http://obiavidnes.com/obiava/67044/syvet-kym-klientite-za-izbor-na--detektivska-agenciya

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Пловдив
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
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
http://obiavidnes.com/obiava/67043/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-plovdiv

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!
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тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/67042/detektivski-uslugi-chasten-detektiv-ivan-ivanov--reputaciya-za-nay-dobro-dokazatel

ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ-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!
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
http://obiavidnes.com/obiava/67041/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-fox--bylgariya-0888400413--tochniyat-izbor

ФРАНЧАЙЗ ПАРТНЬОРИ
Бенефит България Консулт ЕООД съвместно със Сдружение за Насърчаване на предприемачеството,
Преструктуриране на фирми, Финансова взаимопомощ и Развитие на бизнеса (СНПФР) работи за
популяризирането и развитието на предприемачеството в България като независим начин на
всеки човек да живее пълноценно и да се радва на собствени успехи и високи доходи.
Бенефит България Консулт ЕООД набира ФРАНЧАЙЗ ПАРТНЬОРИ за гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО и региона, юридически
лица фирми с амбиции за постигане на високи финансови резултати в областта на професионалните
продажби и консултантските услуги.
ИЗИСКВАНИЯ:
За ФРАНЧАЙЗ ПАРТНЬОРИ към Бенефит България Консулт ЕООД могат да кандидатстват юридически лица фирми, които са готови да инвестират и закупят правата на франчайза (може и като допълнителен бизнес).
За ФРАНЧАИЗ ПАРТНЬОРИ могат да кандидатстват и физически лица с перспектива да учредят собствено
търговско дружество.
Със закупуване правата на франчайза, Вие:
- ползвате името на фирмата за извършване на дейността
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- получавате възможност да сте единствения представител (без конкуренция в населеното място)
- ползвате услугите на фирмата за собствена реклама, за участия в най-различни форуми и бизнес срещи
- развивате бизнеса си с много малко или незначителни разходи
- получавате професионално обучение
- ползвате постоянна професионална консултация за всички интересуващи ви въпроси и казуси
- получавате възможност за ползване офис пространство за собствени бизнес срещи в град София
- получавате висок процент (25 - 40%) от реализирани и подписани договори
- месечен доход от 1500 - 2500 лв. плюс
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
- ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА - Удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенцията по вписванията
придружено с кратко портфолио на фирмата
- ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА - Мотивационно писмо и Автобиография на кандидата
За повече информация за Франчайз партньорството се свържете с г-н Николай Славков на
0885 755 888, 02 / 411 45 65 или изпратете запитване чрез контактната форма от сайта на фирмата.
http://obiavidnes.com/obiava/67040/franchayz-partnyori

ФРАНЧАЙЗ ПАРТНЬОРИ
Бенефит България Консулт ЕООД съвместно със Сдружение за Насърчаване на предприемачеството,
Преструктуриране на фирми, Финансова взаимопомощ и Развитие на бизнеса (СНПФР) работи за
популяризирането и развитието на предприемачеството в България като независим начин на
всеки човек да живее пълноценно и да се радва на собствени успехи и високи доходи.
Бенефит България Консулт ЕООД набира ФРАНЧАЙЗ ПАРТНЬОРИ за гр.ВАРНА и региона, юридически лица фирми с амбиции за постигане на високи финансови резултати в областта на професионалните
продажби и консултантските услуги.
ИЗИСКВАНИЯ:
За ФРАНЧАЙЗ ПАРТНЬОРИ към Бенефит България Консулт ЕООД могат да кандидатстват юридически лица фирми, които са готови да инвестират и закупят правата на франчайза (може и като допълнителен бизнес).
За ФРАНЧАИЗ ПАРТНЬОРИ могат да кандидатстват и физически лица с перспектива да учредят собствено
търговско дружество.
Със закупуване правата на франчайза, Вие:
- ползвате името на фирмата за извършване на дейността
- получавате възможност да сте единствения представител (без конкуренция в населеното място)
- ползвате услугите на фирмата за собствена реклама, за участия в най-различни форуми и бизнес срещи
- развивате бизнеса си с много малко или незначителни разходи
- получавате професионално обучение
- ползвате постоянна професионална консултация за всички интересуващи ви въпроси и казуси
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- получавате възможност за ползване офис пространство за собствени бизнес срещи в град София
- получавате висок процент (25 - 40%) от реализирани и подписани договори
- месечен доход от 1500 - 2500 лв. плюс
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
- ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА - Удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенцията по вписванията
придружено с кратко портфолио на фирмата
- ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА - Мотивационно писмо и Автобиография на кандидата
За повече информация за Франчайз партньорството се свържете с г-н Николай Славков на
0885 755 888, 02 / 411 45 65 или изпратете запитване чрез контактната форма от сайта на фирмата.
http://obiavidnes.com/obiava/67039/franchayz-partnyori

ФРАНЧАЙЗ ПАРТНЬОРИ
Бенефит България Консулт ЕООД съвместно със Сдружение за Насърчаване на предприемачеството,
Преструктуриране на фирми, Финансова взаимопомощ и Развитие на бизнеса (СНПФР) работи за
популяризирането и развитието на предприемачеството в България като независим начин на
всеки човек да живее пълноценно и да се радва на собствени успехи и високи доходи.
Бенефит България Консулт ЕООД набира ФРАНЧАЙЗ ПАРТНЬОРИ за гр.БУРГАС и региона, юридически лица фирми с амбиции за постигане на високи финансови резултати в областта на професионалните
продажби и консултантските услуги.
ИЗИСКВАНИЯ:
За ФРАНЧАЙЗ ПАРТНЬОРИ към Бенефит България Консулт ЕООД могат да кандидатстват юридически лица фирми, които са готови да инвестират и закупят правата на франчайза (може и като допълнителен бизнес).
За ФРАНЧАИЗ ПАРТНЬОРИ могат да кандидатстват и физически лица с перспектива да учредят собствено
търговско дружество.
Със закупуване правата на франчайза, Вие:
- ползвате името на фирмата за извършване на дейността
- получавате възможност да сте единствения представител (без конкуренция в населеното място)
- ползвате услугите на фирмата за собствена реклама, за участия в най-различни форуми и бизнес срещи
- развивате бизнеса си с много малко или незначителни разходи
- получавате професионално обучение
- ползвате постоянна професионална консултация за всички интересуващи ви въпроси и казуси
- получавате възможност за ползване офис пространство за собствени бизнес срещи в град София
- получавате висок процент (25 - 40%) от реализирани и подписани договори
- месечен доход от 1500 - 2500 лв. плюс
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
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- ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА - Удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенцията по вписванията
придружено с кратко портфолио на фирмата
- ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА - Мотивационно писмо и Автобиография на кандидата
За повече информация за Франчайз партньорството се свържете с г-н Николай Славков на
0885 755 888, 02 / 411 45 65 или изпратете запитване чрез контактната форма от сайта на фирмата.
http://obiavidnes.com/obiava/67038/franchayz-partnyori

ФРАНЧАЙЗ ПАРТНЬОРИ
Бенефит България Консулт ЕООД съвместно със Сдружение за Насърчаване на предприемачеството,
Преструктуриране на фирми, Финансова взаимопомощ и Развитие на бизнеса (СНПФР) работи за
популяризирането и развитието на предприемачеството в България като независим начин на
всеки човек да живее пълноценно и да се радва на собствени успехи и високи доходи.
Бенефит България Консулт ЕООД набира ФРАНЧАЙЗ ПАРТНЬОРИ за гр.БЛАГОЕВГРАД и региона, юридически лица фирми с амбиции за постигане на високи финансови резултати в областта на професионалните
продажби и консултантските услуги.
ИЗИСКВАНИЯ:
За ФРАНЧАЙЗ ПАРТНЬОРИ към Бенефит България Консулт ЕООД могат да кандидатстват юридически лица фирми, които са готови да инвестират и закупят правата на франчайза (може и като допълнителен бизнес).
За ФРАНЧАИЗ ПАРТНЬОРИ могат да кандидатстват и физически лица с перспектива да учредят собствено
търговско дружество.
Със закупуване правата на франчайза, Вие:
- ползвате името на фирмата за извършване на дейността
- получавате възможност да сте единствения представител (без конкуренция в населеното място)
- ползвате услугите на фирмата за собствена реклама, за участия в най-различни форуми и бизнес срещи
- развивате бизнеса си с много малко или незначителни разходи
- получавате професионално обучение
- ползвате постоянна професионална консултация за всички интересуващи ви въпроси и казуси
- получавате възможност за ползване офис пространство за собствени бизнес срещи в град София
- получавате висок процент (25 - 40%) от реализирани и подписани договори
- месечен доход от 1500 - 2500 лв. плюс
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
- ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА - Удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенцията по вписванията
придружено с кратко портфолио на фирмата
- ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА - Мотивационно писмо и Автобиография на кандидата
За повече информация за Франчайз партньорството се свържете с г-н Николай Славков на
0885 755 888, 02 / 411 45 65 или изпратете запитване чрез контактната форма от сайта на фирмата.
http://obiavidnes.com/obiava/67037/franchayz-partnyori
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ФРАНЧАЙЗ ПАРТНЬОРИ
Бенефит България Консулт ЕООД съвместно със Сдружение за Насърчаване на предприемачеството,
Преструктуриране на фирми, Финансова взаимопомощ и Развитие на бизнеса (СНПФР) работи за
популяризирането и развитието на предприемачеството в България като независим начин на
всеки човек да живее пълноценно и да се радва на собствени успехи и високи доходи.
Бенефит България Консулт ЕООД набира ФРАНЧАЙЗ ПАРТНЬОРИ за гр.СОФИЯ и региона, юридически лица фирми с амбиции за постигане на високи финансови резултати в областта на професионалните
продажби и консултантските услуги.
ИЗИСКВАНИЯ:
За ФРАНЧАЙЗ ПАРТНЬОРИ към Бенефит България Консулт ЕООД могат да кандидатстват юридически лица фирми, които са готови да инвестират и закупят правата на франчайза (може и като допълнителен бизнес).
За ФРАНЧАИЗ ПАРТНЬОРИ могат да кандидатстват и физически лица с перспектива да учредят собствено
търговско дружество.
Със закупуване правата на франчайза, Вие:
- ползвате името на фирмата за извършване на дейността
- получавате възможност да сте единствения представител (без конкуренция в населеното място)
- ползвате услугите на фирмата за собствена реклама, за участия в най-различни форуми и бизнес срещи
- развивате бизнеса си с много малко или незначителни разходи
- получавате професионално обучение
- ползвате постоянна професионална консултация за всички интересуващи ви въпроси и казуси
- получавате възможност за ползване офис пространство за собствени бизнес срещи в град София
- получавате висок процент (25 - 40%) от реализирани и подписани договори
- месечен доход от 1500 - 2500 лв. плюс
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
- ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА - Удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенцията по вписванията
придружено с кратко портфолио на фирмата
- ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА - Мотивационно писмо и Автобиография на кандидата
За повече информация за Франчайз партньорството се свържете с г-н Николай Славков на
0885 755 888, 02 / 411 45 65 или изпратете запитване чрез контактната форма от сайта на фирмата.
http://obiavidnes.com/obiava/67036/franchayz-partnyori

ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ВЪЗРАЖДАНЕ МОРАВА
ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ВЪЗРАЖДАНЕ МОРАВА е с предмет на дейност
зърнопроизводство, производство на продукция за селското стопанство и промишлеността. Извършва обработка на
собствени и земи под аренда. Покупко-продажба на зърнени култури – ечемик, царевица, пшеница, рапица, слънчоглед.
Механизирани дейности за фирми и частни лица. За връзка с нас: с. Морава, общ. Свищов, обл. Велико Търново, ул. Цветан
Цанков 50, 063/ 262 444.
http://obiavidnes.com/obiava/67035/proizvodstveno-potrebitelna-kooperaciya-vyzrajdane-morava

Страница 35/115

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

25.08.2013

ПРЕДЛАГАМ ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО ИНТЕРНЕТ
Търсим хора за надомна дейност от цялата страна.Можете да я извършвате от дома си,от офиса си в удомно за вас
време.Това е най-реалното предложение за изкарване на пари чрез интернет.В нашия сайт щте намерите подробно
информация за какво точно се състои дейността и какви са условията за започване,вижте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/67034/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/67033/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/67032/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/67031/sigurna-rabota

Спално бельо, пижами и нощници от Арника Груп
„Арника груп” ООД е производител на спално бельо със собствена марка, известна като „Arnika Sleeping Sets”. В онлайн
магазина на Арника Груп може да откриете различни видове спално бельо – спални комплекти за единично легло, спални
комплекти за легло персон и половина, спални комплекти за спалня, както и долни чаршафи и пликове. В онлайн магазина
на Арника Груп ООД може да откриете различни видове дамски пижами и нощници, нощници за бременни и кърмачки,
мъжки пижами, различни видове дамско и мъжко бельо. Ако търсите качествено памучно бельо, то нашето предложение
е да се възползвате от изключителните цени, на които го предлагаме. За повече информация за нашите продукти
посетете: http://arnicagroup.com/vienettasecret
http://obiavidnes.com/obiava/67030/spalno-belyo-pijami-i-noshtnici-ot-arnika-grup

производител на работно облекло
Произвеждаме облакла и работни дрехи, униформи, фирмено и работно облекло, официални облекла и костюми по
поръчка, рекламни надписи върху зимно и латно работно облекло. Работно облекло-готварска туника с джоб основен
цвят-бял
http://obiavidnes.com/obiava/67029/proizvoditel-na-rabotno-obleklo

Магнитна приставка за маслени филтри
Превръща стандартния маслен филтър в супер двустепенна филтрираща система. По изпитана космическа технология.
Удължава живота на двигателя и му осигурява безопасна работа. Подходящо за стандартните маслени филтри на
всички видове автомобили, военни машини, леки морски и въздухоплавателни съдове. Спестява скъпи ремонти на
двигателя. CE сертификати от Великобритания. Цена: 29.50 лв. с ДДС. За подробности и поръчки посетете www.
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TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/67028/magnitna-pristavka-za-masleni-filtri

уреди за намаляване на разхода на ел.енергия
Схеми и техн.документация на уреди за намаляване на разхода на ел.енергия можетеда изтеглите на адрес
http://stiv1952.wix.com/hobby doxy100@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67027/uredi-za-namalyavane-na-razhoda-na-elenergiya

Еротичен видео чат. Стриптиз. Виртуален секс.
Еротичен видео чат. Стриптиз. Виртуален секс. Елате на www.skypehot.tk
www.syborg.wix.com/skype
http://obiavidnes.com/obiava/67026/erotichen-video-chat-striptiz-virtualen-seks

Крем против бръчки
Крем против бръчки с екстрат от охлюв - реконструктивно и реновационно действие върху
естествените процеси в кожата, стимулирайки и ускорявайки клетъчния растеж, генерирайки
бърз транзит между отделните слоеве на кожата. mirabg@abv.bg GSM:0887918347 Skype - arabescvt
www.arabescbg.tk
http://obiavidnes.com/obiava/67025/krem-protiv-brychki

Трайно обезкосмяване
- предлагаме крем, атакуващ корена на космите, спиращ тяхното хранене, от което в рамките на един - два месеца
косъма залинява и опада. Кремът е безвреден и дава много добри резултати в рамките на един - два месеца. Подходящ е и
за интимните части на тялото.
GSM 0887918347 mirabg@abv.bg Skype - arabescvt www.arabescbg.tk
http://obiavidnes.com/obiava/67024/trayno-obezkosmyavane

Курс ноктопластика, класически масаж - диплома
Самоучител по маникюр педикюр и ноктопластика на DVD (25 лв.)
Самоучител по класически масаж, акупресура и рефлексотерапия на DVD (25 лв.)
Съдействие за получаване на диплома валидна в цял свят.
GSM 0887918347 mirabg@abv.bg
Skype - arabescvt www.arabescbg.tk
http://obiavidnes.com/obiava/67023/kurs-noktoplastika-klasicheski-masaj---diploma

Продавам металотърсач
Продавам металотърсач PI, PIC контролер, дискриминация
http://obiavidnes.com/obiava/67022/prodavam-metalotyrsach

шпионска техника
Шпионска техника с която можете да правите видео записи или да подслушвате някой без дори тои да разбере , такива
джаджи можете да намерите в този шпионски магазин.
http://obiavidnes.com/obiava/67021/shpionska-tehnika

Инкубатори - лятна промоция
Инкубатори - напълно автоматични, терморегулатор с PIC контролер. Стартирахме и различни любопитни промоции,
както и лятна томбола с интересни награди ( Всички наши клиенти до01.08 до 10.09 участват). Подробности, както и
идруга полезна информация
ще намерите в обновения ни сайт. GSM:0892374714, 0887765216, 0876709831 inkubatori@abv.bg
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Skype - tangrabg www.borisof.tk
http://obiavidnes.com/obiava/67020/inkubatori---lyatna-promociya

Електровъдица за работа в частни водоеми
Продавам електрическa въдицa 0882081495 Skype - elektronvt doxy100@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67019/elektrovydica-za-rabota-v-chastni-vodoemi

ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ ЗА ДЕЦА! ЦЕЛОГОДИШНО !
Център за образование и наука МаксимА предлага целогодишни езикови курсове за деца по : Английски език, Немски език,
Италиански език и Испански език -120 уч.ч. 2 пъти в седмицата или през уикенда. Малки групи (6-8 курсисти), с
индивидуален подход към всяко дете, специализирани учебни системи за деца. Преподавателите са филолози с богат опит
и стаж в преподаването на чужди езици. Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашето свободно
време. Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на
обучението, се издава удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/67017/ezikovi-kursove-za-deca-celogodishno-

Eзикови курсове в Център Максима – Стара Загора ! С 15% ОТСТЪПКА !!!
С ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА имате възможност да изучавате над 10 езика - английски, немски,
френски, испански, италиански, гръцки, турски, руски и др. С висок стандарт на преподаването, осигурен от
квалифицирани преподаватели и съвременна учебна база. Малки групи 6- 8 човека, индивидуален подход към всеки един от
курсистите. Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за курсистите време (дневни, вечерни, съботно-неделни).
Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашето свободно време. Възможност за разсрочено плащане на
таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на обучението, се издава удостоверение за
владеене на езика според Европейската езикова рамка! Специални отстъпки за безработни, ученици, пенсионери и други.
Отстъпка при записване на втори курс!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://center-maxima.com/ .
http://obiavidnes.com/obiava/67016/ezikovi-kursove-v-centyr-maksima--stara-zagora---s-15-otstypka-

Курсове по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК в Център МаксимА – Стара Загора! С 15 %ОТСТЪПКА !
Център за образование и наука МаксимА предлага на своите клиенти нови групи по Английски език I-V ниво. Изучава се по
утвърдена Оксфордска система на обучение – NEW HEADWAY / езика се изучава както граматически така и лексикално/.
Малки групи (4-6 курсисти), oбръща се индивидуално внимание на всеки един курсист. Преподавателите са филолози с
богат опит и стаж в преподаването на чужди езици. Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за курсистите време
(дневни, вечерни съботно-неделни). Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашето свободно време.
Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на
обучението, се издава удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка! Изгодни цени, отстъпки
за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://center-maxima.com/
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http://obiavidnes.com/obiava/67015/kursove-po-angliyski-ezik-v-centyr-maksima--stara-zagora-s-15-otstypka-

Курс по Френски език в Център МаксимА ! ОТСТЪПКИ !
Център за образование и наука МаксимА предлага на своите клиенти нови групи по Френски език I-III ниво. Изучава се по
утвърдена система на обучение - CAMPUS. Усвояват се уменията за водене разговор в различни направления и области.
Малки групи (4-6 курсисти), oбръща се индивидуално внимание на всеки един курсист. Висококвалифицирани
преподаватели – филолози. Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за курсистите време (дневни, вечерни
съботно-неделни). Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашето свободно време. Възможност за
разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на обучението, се издава
удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка! Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/67014/kurs-po-frenski-ezik-v-centyr-maksima--otstypki-

Курсове по НЕМСКИ ЕЗИК в Център МаксимА – Стара Загора! Сега с 15% отстъпка !
Център за образование и наука МаксимА организира курсове по Немски език I-IV ниво - 100 учебни часа /за ниво/. Изучава
се по много добра немска система THEMEN AKTUEL. Усвояват се уменията за водене разговор в различни направления и
области. Малки групи (4-6 курсисти), oбръща се индивидуално внимание на всеки един курсист. Преподавателите са
филолози с богат опит и стаж в преподаването на чужди езици. Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за
курсистите време (дневни, вечерни съботно-неделни). Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашето
свободно време. Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест
в края на обучението, се издава удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка! Изгодни цени,
отстъпки за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/67013/kursove-po--nemski-ezik--v-centyr-maksima--stara-zagora-sega-s-15-otstypka-

Курсове по Испански език в Център МаксимА - Стара Загора !
Център за образование и наука МаксимА предлага нова група по Испански език - 80 учебни часа за ниво, 2-3 пъти
седмично. Изучава се по много добра испанска система – NUEVO VEN / езика се изучава както граматически така и
лексикално/. Малки групи (4-6 курсисти), oбръща се индивидуално внимание на всеки един курсист. Преподавателите са
филолози с богат опит и стаж в преподаването на чужди езици. Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за
курсистите време (дневни, вечерни съботно-неделни). Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашето
свободно време. Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест
в края на обучението, се издава удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка! Изгодни цени,
отстъпки за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/67012/kursove-po-ispanski-ezik-v-centyr-maksima---stara-zagora-

Курсове по ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК в Център МаксимА – Стара Загора!
Център за образование и наука МаксимА предлага нова група по Италиански език I-III ниво - 80 учебни часа за ниво, 2-3
пъти седмично. Изучава се по много добра италианска система – PROGETTO ITALIANO / разговорен италиански език/.
Много разговори, диалози, устни и писмени упражнения. Капацитет на нивото около 1800 – 2000 думи. Малки групи (4-6
курсисти), oбръща се индивидуално внимание на всеки един курсист. Преподавателите са филолози с богат опит и стаж
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в преподаването на чужди езици. Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за курсистите време (дневни, вечерни
съботно-неделни). Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашето свободно време. Възможност за
разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на обучението, се издава
удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка! Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/67011/kursove--po-italianski-ezik-v-centyr-maksima--stara-zagora

Курсове по ГРЪЦКИ ЕЗИК в Център МаксимА - Стара Загора! С отстъпки !
Център за образование и наука МаксимА предлага нова група по Гръцки език I-III ниво - 80 учебни часа за ниво, 2-3 пъти
седмично. Изучава се по много добра гръцка система – ЕЛИНИКИ ТОРА / езика се изучава както граматически така и
лексикално/. Много разговори, диалози, устни и писмени упражнения. Малки групи (4-6 курсисти), oбръща се индивидуално
внимание на всеки един курсист. Преподавателите са филолози с богат опит и стаж в преподаването на чужди езици.
Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за курсистите време (дневни, вечерни съботно-неделни). Предлагаме и
индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашето свободно време. Възможност за разсрочено плащане на таксата, при
това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на обучението, се издава удостоверение за владеене на езика
според Европейската езикова рамка! Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/67010/kursove-po-grycki-ezik-v-centyr-maksima---stara-zagora-s-otstypki-

Курсове по турски език в Център МаксимА – Стара Загора!
Център за образование и наука МаксимА предлага нова група по Турски език I-III ниво - 80 учебни часа за ниво, 2-3 пъти
седмично. Езика се изучава както граматически така и лексикално. Много разговори, диалози, устни и писмени
упражнения. Малки групи (4-6 курсисти), oбръща се индивидуално внимание на всеки един курсист. Преподавателите са
филолози с богат опит и стаж в преподаването на чужди езици. Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за
курсистите време (дневни, вечерни съботно-неделни). Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашето
свободно време. Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест
в края на обучението, се издава удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка! Изгодни цени,
отстъпки за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/67009/kursove-po--turski-ezik-v-centyr-maksima---stara-zagora

Курс по Счетоводство Център МаксимА – Стара Загора ! ОТСТЪПКИ !
Център за образование и наука МаксимА предлага курс по Счетоводство на малък и среден бизнес - 60 учебни часа, 2-3
пъти седмично. Малки групи (4-6 курсисти), oбръща се индивидуално внимание на всеки един курсист. Интензивни и
полунтензивни курсове в удобно за курсистите време (дневни, вечерни съботно-неделни). Предлагаме и индивидуално
обучение, изцяло съобразено с вашето свободно време. След успешно издържан тест в края на обучението, се издава
удостоверение завършено обучение! Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
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nauka_stz@abv.bg
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/67008/kurs-po-schetovodstvo-centyr-maksima--stara-zagora--otstypki-

Курс за Валутен касиер в Център за образование и наука Максима – Стара Загора !
Център за образование и наука Максима предлага на своите клиенти курс ВАЛУТЕН КАСИЕР. Продължителност на
обучението – 40 уч.ч. В курса се изучава нормативната уредба за касова дейност, организация на работа на касови
гишета, касова техника и практическо приложение, касови валутни операции, операции с чекове и кредитни карти.
Обучението дава възможност на всички успешно завършили курса да работят в банки и валутни бюра като валутни
касиери. С висок стандарт на преподаването, осигурен от квалифицирани преподаватели и съвременна учебна база.
Малки групи 6- 8 човека, индивидуален подход към всеки един от курсистите. Интензивни и полунтензивни курсове в
удобно за курсистите време (дневни, вечерни, съботно-неделни). Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с
вашето свободно време. След успешно издържан тест в края на обучението, се издава удостоверение !
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://center-maxima.com/ .
http://obiavidnes.com/obiava/67007/kurs-za-valuten-kasier-v-centyr-za-obrazovanie-i-nauka-maksima--stara-zagora-

Курс по компютърна грамотност за начинаещи ! Център МаксимА – Стара Загора!
Център за образование и наука МаксимА предлага на своите клиенти компютърно обучение WINDOWS, WORD, EXСEL,
INTERNET в 50 у.ч. Малки групи (4-6 курсисти), всеки работи на индивидуален компютър . Интензивни и полунтензивни
курсове в удобно за курсистите време (дневни, вечерни съботно-неделни). Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло
съобразено с вашето свободно време. След успешно издържан тест в края на обучението, се издава удостоверение за
завършен компютърен курс! Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/67006/kurs-po-kompyutyrna-gramotnost-za-nachinaeshti--centyr-maksima--stara-zagora

Компютърни курсове по програма ,, Аз мога повече” !
Център за образование и наука МаксимА предлага на своите клиенти безплатни компютърни курсове ( ключова
компетентност 4 – дигитална компетентност) по програма ,,Аз мога повече’’:
1.
2.
3.
4.
5.

Компютърна грамотност 1-ниво ( Windows, Word, Excel, Internet )
Компютърна грамотност 2-ниво (Windows, Word, Excel, Power Point, Access )
Офис асистент ( Word, Excel, Access, Power Point, Outlook )
Adobe Photoshop, CorelDraw
Графичен и Уеб дизайн

Малки групи, обръща се индивидуално внимание на всеки един курсист. Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за
курсистите време (дневни, вечерни, съботно-неделни).
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://center-maxima.com/ .
http://obiavidnes.com/obiava/67005/kompyutyrni-kursove-po-programa--az-moga-poveche-

Курс за Офис асистент в Център МаксимА – Стара Загора !
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Център за образование и наука МаксимА предлага обучение за офис асистенти : WORD, EXCEL, INTERNET, OUTLOOK
EXPRESS, ACCESS, POWER POINT в 45 уч.ч. Малки групи (4-6 курсисти), всеки работи на индивидуален компютър .
Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за курсистите време (дневни, вечерни съботно-неделни). Предлагаме и
индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашето свободно време. Възможност за разсрочено плащане на таксата, при
това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на обучението, се издава удостоверение за завършен
специализиран компютърен курс! Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/67004/kurs-za-ofis-asistent--v-centyr-maksima--stara-zagora-

Специализирани компютърни курсове AutoCAD, ArchiCAD и SOLIDWORKS !
Център за образование и наука МаксимА предлага специализирани курсове по AutoCAD, ArchiCAD, SOLIDWORKS в 45 уч.ч..
Малки групи (4-6 курсисти), всеки работи на индивидуален компютър . Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за
курсистите време (дневни, вечерни съботно-неделни). Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашето
свободно време. След успешно издържан тест в края на обучението, се издава удостоверение за завършен специализиран
компютърен курс! Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/67003/specializirani-kompyutyrni-kursove-autocad-archicad-i-solidworks-

Курс по Web design в Център МаксимА – Стара Загора !
Център за образование и наука МаксимА предлага специализирани курсове по WEB DESIGN в 45 уч.ч.. Малки групи (4-6
курсисти), всеки работи на индивидуален компютър . Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за курсистите време
(дневни, вечерни съботно-неделни). Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашето свободно време.
След успешно издържан тест в края на обучението, се издава удостоверение за завършен специализиран компютърен
курс! Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/67002/kurs-po-web-design-v-centyr-maksima---stara-zagora-

Eвиза
Фирма Евиза е производител на дамски и мъжки облекла от луксозно трико. Голямо разнообразие от модели на рокли,
туники, блузи, потници, бодита, клинове, бодита и клинове за бременни, мъжки блузи, потници, слипове и боксери
можете да откриете в on line магазин Евиза на адрес www.evizabg.com. Изделията са с гаранция за качество по
отношение на шева.
http://obiavidnes.com/obiava/67001/firma-eviza-e-proizvoditel-na-damski-i-myjki-oblekla-ot-luksozno-triko-golyamo-r

Курс по Графичен дизайн и реклама- Photoshop и CorelDraw! Сега с отстъпки!
Център за образование и наука МаксимА предлага специализирани курсове по PHOTOSHOP и CORELDRAW в 30 уч.ч..
Малки групи (4-6 курсисти), всеки работи на индивидуален компютър . Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за
курсистите време (дневни, вечерни съботно-неделни). Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашето
свободно време. След успешно издържан тест в края на обучението, се издава удостоверение за завършен специализиран
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компютърен курс! Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/67000/kurs-po-grafichen-dizayn-i-reklama--photoshop-i-coreldraw-sega-s-otstypki

Курс Предпечат, Реклама и Графичен дизайн – Photoshop, Illustrator, InDesign!
Център за образование и наука МаксимА предлага специализирани курс ,, Предпечат, реклама и графичен дизайн” в 45
уч.ч.. Малки групи (4-6 курсисти), всеки работи на индивидуален компютър . Интензивни и полунтензивни курсове в удобно
за курсистите време (дневни, вечерни съботно-неделни). Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с
вашето свободно време. След успешно издържан тест в края на обучението, се издава удостоверение за завършен
специализиран компютърен курс! Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/66999/kurs-predpechat-reklama-i-grafichen-dizayn--photoshop-illustrator-indesign

Детективски Услуги Детективска Агенция Дискрет-0888116420
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/66998/detektivski-uslugi-detektivska-agenciya-diskret-0888116420

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-РУСЕ СИЛИСТРА ВЕЛИКО ТЪРНОВО СВИЩОВ
ШУМЕН
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/66997/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-ruse-silistra-veliko-tyrnovo-svishtov-shum

Товарни превози
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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/66996/tovarni-prevozi

Чанта HAMA
Чанта HAMA, Aha "Sanni" (101500), лилава, до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/66995/chanta-hama

Калъф за таблет HAMA "Stand" (108277)
Калъф за таблет HAMA "Stand" (108277), черен, до 7" (17.78 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/66994/kalyf-za-tablet-hama-stand-108277

Калъф за таблет HAMA "Stand" (108279)
Калъф за таблет HAMA "Stand" (108279), черен, до 9" (22.86 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/66993/kalyf-za-tablet-hama-stand-108279

DVD+R DoubleLayer media 8.5GB Verbatim 8x
DVD+R DoubleLayer media 8.5GB Verbatim 8x, printable
http://obiavidnes.com/obiava/66992/dvdr-doublelayer-media-85gb-verbatim-8x

Детективска агенция Респект/Шумен
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/66991/detektivska-agenciya-respektshumen

Фотокатализационен капан за комари
Високотехнологичен, суперикономичен, безшумен и хигиеничен начин за защита от комари. Посредством MOSQUITO
KILLER® ефективно се защитава полуоткрита (уредът не трябва да попада под пряко въздействие на дъжд и висока
влажност) или закрита площ от около 20 кв. метра. Уредът е безшумен и хигиеничен. Идеален е за защита на спални
помещения, там където комарите са най-неприятни и най-опасни. Поддръжката на MOSQUITO KILLER® е лесна и
отнема няколко минути седмично, просто сваляте кутията от метална мрежа и изтръсквате унищожените вредители.
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.Tehnomag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
Купете сега само за 25,20 лв и спестете 10% от нормалната цена! Промоцията е валидна до 1 септември 2013г!
http://obiavidnes.com/obiava/66990/fotokatalizacionen-kapan-za-komari

Уреди за борба с гризачи, диви животни, птици, мравки
При проблеми с вредни гризачи (мишки, плъхове, къртици, съсели, невестулки), диви животни (лисици, кучета, котки),
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грабливи птици, както и хлебарки, мравки, паяци и др. подобни. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.TehnoMag.net или на тел. 02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/66989/uredi-za-borba-s-grizachi-divi-jivotni-ptici-mravki

Изследване с биоскенер (квантов анализатор)
Изследване без игли, кръв и урина – само хващате една електронна сонда и за 56 секунди се отчита моментното
състояние на всичките ви органи и системи, както и недостига на определени витамини, соли, аминокиселини, и други,
необходими за правилното действие на организма хранителни елементи. За да знаете как да се храните, как да
регулирате теглото си, какви мерки да вземете, ако имате отклонения от разумните норми, трябва да отчетете какво е
точното състояние на Вашия организъм. Можете да го постигнете, ако си направите пълно изследване при нас необходимо е само да дойдете отпочинали и на гладно, и да отделите 15 минути (с предварително записване по
телефона). Адрес: София, кв. Лозенец, ул. ”Димитър Хаджикоцев” 55 – ТехноМаг. Цена на индивидуално изследване –
30лв, цена на изследване на семейства – 25лв на член. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net
или на тел. 02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/66988/izsledvane-s-bioskener-kvantov-analizator

Портативен квантов анализатор (биоскенер)
Новата версия, с 36 теста и над 220 изследвания на човешкия организъм. С него можете лесно и бързо (за секунди) да
диагностицирате моментното състояние на всички органи в човешкото тяло, както и наличието (или отсъствието) на
ценни за организма минерали, соли и витамини. С професионален медицински превод на български език. 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. С
по-атрактивна цена. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел. 02/8298504,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
Купете сега само за 690 лв и спестете 8% от нормалната цена! Промоцията е валидна до 1 септември 2013г!
http://obiavidnes.com/obiava/66987/portativen-kvantov-analizator-bioskener

Пластири за детоксикация
За извличане токсини и отпадни продукти от организма през стъпалата, докато спите през нощта – един изключително
добър начин за съхраняване на здравето. Чрез него, токсините и отпадните продукти, натрупани във вътрешностите,
червата и циркулационната система, могат бързо да бъдат изхвърлени от организма. Основава се преди всичко на
познатите от хилядолетия в Китай и усъвършенствани в Япония свойства на бамбуковата киселина и турмалина, които
са главни съставки на детоксикиращите пластири. Очистването на организма е особено полезно за лица с по-отслабена
имунна система, работещи под стрес или в замърсена среда, употребяващи мазна и пикантна храна, тютюн, алкохол,
нервно изтощени, с хипертония, с възпалени стави, травми, диабет, подагра. Предлагаме качествен продукт, признат
като номер едно в Япония. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.Tehnomag.net или на тел. 02/8298504,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка при онлайн поръчка на обща стойност над 25 лв! Промоцията е валидна до 1 септември 2013г!
http://obiavidnes.com/obiava/66986/plastiri-za-detoksikaciya

Детоксикатор (Уред за йонна водна детоксикация и инфрачервена терапия)
Детоксикаторът е високотехнологично устройство, което помага на човешкото тяло да се пречиства само от
натрупани отпадни материали и метали, които се извличат през ходилата във водна йонизирана следа. Можете да го
използвате сами - употребата му не изисква никаква специална подготовка.
Инфрачервената терапия облекчава мускулните болки, подобрява клетъчните функции и засилва кръвообращението. В
комплекта: основен електронен модул за задаване и управление на две независими функции: йонна детоксикация и
инфрачервена терапия - 1 бр., Електропроводима гривна - 1 бр., Електрод за водна детоксикация (консуматив - за около
40 процедури) - 1 бр., Захранващ кабел - 1 бр., Колан за инфрачервена терапия - 1 бр., Инструкции за употреба на
български език, Алуминиево куфарче за съхранение и транспортиране. Подробности в www.TehnoMag.net или на тел.
02/422 422 8, 0884 386878, 0896046994, 0876046994.
Сега с всеки закупен Детоксикатор получавате като подарък втори Електрод! Промоцията е валидна 1 септември 2013г!

Страница 45/115

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

25.08.2013

http://obiavidnes.com/obiava/66985/detoksikator-ured-za-yonna-vodna-detoksikaciya-i-infrachervena-terapiya

Мини овлажнител, охладител и ароматизатор за въздух
Едно оригинално решение за подобряване микроклимата зад бюрото – малък симпатичен уред, който допринася за
постоянно хидратиране и поддържане на свежа кожата на ръцете, лицето, шията. Ободрява очите. Осигурява нежен
хладен полъх, сравним с морски бриз през горещите летни дни. Ароматизира работното място. Само срещу 39,00 лв.
Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.TehnoMag.net или на тел. тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
Сега с всеки закупен Мини овлажнител получавате подарък - USB Адаптер за 220V! Промоцията е валидна до 1
септември 2013г!
http://obiavidnes.com/obiava/66984/mini-ovlajnitel-ohladitel-i-aromatizator-za-vyzduh

Уред за сребърна вода "Volcano Dr. Silver 101+"
Създаден по разработка на НАСА – САЩ, уредът е предназначен за подобряване състоянието при повече от 100
труднолечими заболявания, за дезинфекция на вода с неизвестен произход и много други положителни ефекти за
човешкото здраве. Сребърните йони във водата (сребърна вода) са сигурна защита срещу повече от 700 вида вируси и
бактерии, гъбички и паразити, от които страдат една трета от хората на планетата. Предлагаме най-новия уред за
получаване на сребърна вода, който едновременно с процеса на отделяне на сребърни йони, осигурява магнитна обработка
и структуриране на водата за постигане на максимален биологичен ефект.Напълно дезинфикцирана и полезна вода за
пиене от всякаква чешма можете да си приготвите за по-малко от 1 минута. За няколко минути повече можете да
приготвите сребърна вода за ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини, висока
температура; гастрити, хранителни отравяния, дезинтерии; кожни болести, изгаряния; дезинфекция и обработка на
плодове и зеленчуци; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи и др. Вижте
подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел. 02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България! Промоцията е валидна до 1 септември 2013г!
http://obiavidnes.com/obiava/66983/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

Електронно устройство за вибрационно пране “VOLCANO”
Малка, икономична и турбо ефективна пералня – това е устройството за вибрационно пране. С него ще спестите до 80%
електроенергия, вода и перилен препарат. Пестите също място и пари. Можете да го носите навсякъде със себе си.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - можете да пропуснете
гладенето. Изключително удобно за пране и на маратонки, гуменки, чанти, изделия от изкуствена кожа и т.н. Вижте
подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел. 02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Сега с всяка закупена турбо ефективна пералня получавате подарък – Почистващ препарат BIONUR! Промоцията е
валидна до 1 септември 2013г!
http://obiavidnes.com/obiava/66982/elektronno-ustroystvo-za-vibracionno-prane-volcano

Ултразвукова пералня с нано-сребърна технология „Volcano”
Уникална система за пране и дезинфекция на тъкани, гарантираща максимален ефект, благодарение обединяването на
три съвременни технологии. Най-икономичната пералня с нано-силвър дезинфекционен ефект и декарбонизатор – това е
ултразвуковият уред за пране и почистване Sistema Silver. С него ще спестите до 99,9% електроенергия, 70% вода, 60%
перилен препарат, 100% омекотители. Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите
не се мачкат - забравете и гладенето. Изключително удобно за пране, почистване и обезпаразитяване на детски играчки
и дрехи, маратонки, гуменки, чанти, изделия от изкуствена кожа и т.н. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.TehnoMag.net или на тел. 02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/66981/ultrazvukova-peralnya-s-nano-srebyrna-tehnologiya-volcano

Ултразвукова пералня „Marta”
Това джобно по размери устройство представлява най-икономичната и най-безшумна пералня в света. С него щадите и
запазвате качеството и цветовете на материята – особено полезно е за пране на нежни и фини текстилни изделия.
Изключително практично устройство. Миниатюрно, лесно за употреба, удобно за ползване, когато сте на път, в
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командировка или на почивка. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.ТehnoМag.net или на тел.02/8298504,
0884386878, 0896046994.
Купете сега само за 44,90 лв и спестете 10лв от нормалната цена! Промоцията е валидна до 1 септември 2013г!
http://obiavidnes.com/obiava/66980/ultrazvukova-peralnya-marta

Ултразвукова ваничка за почистване и стерилизация
Полезен уред за ултразвуково почистване на метални инструменти, CD,DVD и BlueRay оптични дискове, бижута,
часовници, очила (вкл. и слънчеви), лупи, гривни, обици, пръстени, монети, клапи, дюзи, пособия за бръснене, четки за зъби,
гребени и т.н. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/66979/ultrazvukova-vanichka-za-pochistvane-i-sterilizaciya

Енергийна алкална нано чаша
Наричана още турмалинова чаша, манерка за „жива вода” - предназначена да филтрира, пречиства, минерализира,
йонизира и алкализира водата по естествен път чрез филтърна система от подбрана селекция минерали, с доказано
полезно ободряващо и оздравително действие. Всички знаем колко е полезна и необходима водата за правилното
функциониране на човешкия организъм. Но в нашето забързано ежедневие рядко можем да разчитаме, че пием вода
която е достатъчно чиста или правилно структурирана и заредена с живот. Затова е изобретено и това чудо, което за
броени минути ни осигурява това, което ни е най-необходимо. С енергийната алкална чаша за питейна вода ни се
предоставя възможност да бъдем по-здрави, по-бодри, по-енергични, по-работоспособни, да осигурим повече младост и
дълголетие на организма си, да постигнем стройна и елегантна фигура по естествен път. Не пропускайте този шанс!
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.ТehnoМag.net или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
Сега с всяка закупена алкална нано чаша получавате подарък – Втора филтърна система! Промоцията е валидна до 1
септември 2013г!
http://obiavidnes.com/obiava/66978/energiyna-alkalna-nano-chasha

Сауна за лице и инхалатор за нос и гърло
Този уред, с помощта на полезното действие на парата чрез първата приставката за сауна, дълбоко почиства лицето и
внимателно премахва замърсяването и черните точки. Кожата остава по-дълга време свежа и хидратирана, изглежда
по-млада и по-блестяща. Уредът е идеален за употреба в домашни условия и може да се използва за дълбоко почистване
на следи от грим, за дълбоко почистване на порите и предотвратяване изсушаването на кожата. Втората приставка –
за инхалация - е предназначена за вдишване през носа и през устата. В студено време лигавицата в устната и носната
кухина става особено суха. Благодарение на инхалатора лигавицата се овлажнява, което допринася за по лесно вдишване.
Успешно се лекува кашлица и трудно отхрачване. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.ТehnoМag.net или
на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994.
http://obiavidnes.com/obiava/66977/sauna-za-lice-i-inhalator-za-nos-i-gyrlo

Уред за маникюр и педикюр със 7 приставки
Елегантен и ефективен ел. уред със седем лесно сменящи се приставки и сушилня за лакирани нокти. Предназначен да
пести времето, да оформя по най-добър начин ноктите на ръцете и краката, да отстранява кожички и впити навътре
краища на нокти, както и удебелени кожни натрупвания и мазоли по пръстите на краката, ходилата и петите.
Белгийско качество. Редовното използване на този уред би могло да направи Вашите ръце и крака по-меки и
по-атрактивни, както и да заздрави ноктите и да ги предпази от чупене. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.ТehnoМag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994
http://obiavidnes.com/obiava/66976/ured-za-manikyur-i-pedikyur-sys-7-pristavki

Дигитален термометър в биберон-залъгалка
За да не бъде притеснявано детето, много удобен и напълно безопасен, клинично тестван термометър във форма на
биберон-залъгалка за контролиране на телесната температура на бебето. Германска марка – Тайвански производител супер цена. С една година гаранция. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.ТehnoМag.net или на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994
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http://obiavidnes.com/obiava/66975/digitalen-termometyr-v-biberon-zalygalka

Електронен крачкомер с часовник
Малко електронно устройство, което можете да носите в джоб или в раницата. Служи за отчитане и запис на
изминатото разстояние, количеството изразходени калории. Подходящо при спортно ходене, бягане или туризъм.
Доверете се на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел. 02/8298504, 02/4224228,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/66974/elektronen-krachkomer-s-chasovnik

Уред за икономия на ток и йонно пречистване на въздуха
Мини йонизиращ въздухочистител в комбинация с енергоспестяващо устройство. Това е едно «интелигентно»
устройство, което локално оптимизира работата на електрическата мрежа и по този начин постига значителна
икономия на електроенергия, достигаща в отделни домакинства до 35%. (Ефективно е преди всичко за консуматори с
ел.двигатели – перални, съдомиялни, хладилници, фризери и т.н.). Сертифицирано за качество и надеждност в ЕС. Едно
устройство стига за ел.кръг в апартамент, офис, ресторант, малък хотел или цех с общо натоварване на ел.мрежата до
19 kW. Включва се в стандартен ел.контакт. Отговаря на всички изисквания за безопасност и има 2 години гаранция.
Цената е с вкл. 20% ДДС. Пестете ток и пари, поддържайте здравето си. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.TehnoMag.net или на тел. 02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Купете сега само за 46,46 лв и спестете 5% от нормалната цена! Промоцията е валидна до 1 септември 2013г!
http://obiavidnes.com/obiava/66973/ured-za-ikonomiya-na-tok-i-yonno-prechistvane-na-vyzduha

Уред за икономия на ток с две години гаранция
Сертифицирано за качество и надеждност в ЕС, вече 5 години предлаганото от «ТехноМаг» енергоспестяващо
устройство доказва ефективността си в български условия и все повече хора се убеждават в неговата потребност. Това
интелигентно устройство изпълнява ролята на своеобразен филтър, който oптимизира локално работата на
електрическия кръг, като стабилизира захранващото напрежение, изчиствайки го от външните нежелани паразитни
пикове и падове, които акумулира и вкарва обратно в мрежата във вид на допълнителна полезна енергия. Така, чрез
натрупване малко по-малко ползването на тази допълнителна енергия за период от един месец, например, се постига
значително намаляване на сметката за електроенергия, достигаща в някои домакинства до 35%. (Ефективно е преди
всичко за консуматори с ел.двигатели – перални, съдомиялни, хладилници, фризери и т.н.). Едно устройство стига за
ел.кръг в апартамент, офис, ресторант, малък хотел или цех с общо натоварване на ел.мрежата до 19 kW. При по-голямо
натоварване се слага второ устройство, и т.н. Включва се в стандартен ел.контакт. Доверете се на е-магазина за
високотехнологични продукти www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 02/4224228. За района на София осигуряваме ел.
специалисти за монтаж на професионалните уреди или извеждане на допълнителни ел. контакти.
Безплатна доставка до всяко населено място в България! Промоцията е валидна до 1 септември 2013г!
http://obiavidnes.com/obiava/66972/ured-za-ikonomiya-na-tok-s-dve-godini-garanciya

Електронна цигара F1 EGO-W с презареждащ се картомайзер с резервоар и мега батерия
Различното в този модел е-цигара е картомайзерът с голям резервоар (2.0 мл) за многократно пълнене с никотинова
течност и мощната мега батерия с бутон за ръчно включване и изключване, която осигурява 5 пъти повече всмуквания с
едно зареждане. С елегантна капачка, тип писалка. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или
на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
Купете „Електронна цигара F1 EGO-W” сега само за 55,44 лв и спестете 44% от нормалната цена! Безплатна доставка
на всички видове цигари! Промоцията е валидна до 1 септември 2013г!
http://obiavidnes.com/obiava/66971/elektronna-cigara-f1-ego-w-s-prezarejdasht-se-kartomayzer-s-rezervoar-i-mega-bater

Електронни цигари
Всички видове електронни цигари, плюс консумативи и резервни части. Безплатна доставка в цялата страна. За да
пушите навсякъде без да тровите себе си и околните. Или за да откажете пушенето завинаги без да си докарвате стрес
и килограми. Електронните цигари опазват здравето на пушача и не замърсяват околната среда. Сложете край на
всички ограничения за място и време за пушене. Излиза дори по-евтино от обикновените цигари, а здравето е безценно.
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Подробности в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Купете „Мини електронна цигара със сменяем картомайзер” сега само за 10 лв и спестете 29 лв от нормалната цена!
Безплатна доставка на всички видове цигари! Промоцията е валидна до 1 септември 2013г!
http://obiavidnes.com/obiava/66970/elektronni-cigari

Промишлен генератор за озониране на въздух и вода с широко приложение
За пречистване и дезинфекция на течаща ВОДА, кладенци и басейни (за питейни нужди, за водопречиствателни станции,
за плувни басейни и спа съоръжения, за съхранение на хранителните продукти, за селскостопанско напояване, за
животновъдство, за птицеферми, за медицински заведения, за обществени фонтани, и т.н.), както и за пречистване,
дезинфекция и обезмирисяване на ВЪЗДУХ в индустриални помещения, обществени кухни и ресторанти, складове за
плодове и зеленчуци, помещения за гледане на животни, болнични заведения, театри и киносалони, музеи, летища, гари и
автогари, училища и детски градини, магазини и молове, и всякакви други обществени помещения на закрито. За
подробности, проекти и поръчки на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994 или в е-магазина
www.Tehnomag.net
http://obiavidnes.com/obiava/66969/promishlen-generator-za-ozonirane-na-vyzduh-i-voda-s-shiroko-prilojenie

Озонатори – за пречистване на въздух, вода, храна
Пречистват вода за пиене и миене, дезинфекцират и лекуват (зъби, венци, стомашно-чревни болести, кожни заболявания
и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата). Почистват и
обезпаразитяват месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазват от всякакви зарази, ако сте обработили хранителните
продукти с озонирана вода. Пречистват въздуха, премахват лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др.
Предпазват от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
Купете ”Мини озонатор за пречистване на въздух, вода, храна” сега само за 99 лв и спестете 40лв от нормалната цена!
Промоцията е валидна до 1 септември 2013г!
http://obiavidnes.com/obiava/66968/ozonatori--za-prechistvane-na-vyzduh-voda-hrana

Озонатор за въздух и вода – здраве у дома
Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби, венци, стомашно-чревни болести, кожни заболявания и
всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява
месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана
вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни
болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или
на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
Купете сега само за 172 лв и спестете 20лв от нормалната цена! Промоцията е валидна до 1 септември 2013г!
http://obiavidnes.com/obiava/66967/ozonator-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma

Приставка биде за тоалетна с топла и студена вода
Универсална приставка с биде за стандартна тоалетна чиния. С две дюзи, едната само дамска. Смесител за топла и
студена вода. Лесно се монтира под капака на всяка стандартна тоалетна чиния. Действа чрез подвижни скрити
плъзгащи се водни дюзи за измиване. Осигурете си висока индивидуалната хигиена! Освободете се от хемороидните
болки! Идеална за бременни жени, лесна за употреба от незрящи или трудноподвижни (възрастни) хора. Подходяща, за
домашна употреба и хотелски стаи. Цена 125 лв. с ДДС. Гаранция 1 година. Доверете се на е-магазина за
високотехнологични продукти www.TehnoMag.net или на тел. тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Купете сега само за 118,75 лв и спестете 5% от нормалната цена! Промоцията е валидна до 1 септември 2013г!
http://obiavidnes.com/obiava/66966/pristavka-bide-za-toaletna-s-topla-i-studena-voda

Магнитни йонизиращи приставки за пестене на гориво
Увеличават горивната ефективност за по-чисто изгаряне в двигателя, намаляват вредните емисии (50-80%), като
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същевременно подобряват работата на двигателя и спестяват от разхода на гориво (10-22%). Действието им се
основава на йонизиране на горивото, преминаващо през горивната тръба, благодарение на силното магнитно поле,
образувано от двете срещуположни части на магнитната приставка. Специално проектирани и нанотехнологично
произведени неодимови магнити. Директно от производителя. CE сертификати от Великобритания. Цени от 29.90 лв.
нагоре (за мотори, леки и товарни автомобили, автобуси). За подробности и поръчки посетете www.TehnoMag.net или се
обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/66965/magnitni-yonizirashti-pristavki-za-pestene-na-gorivo

Уред за пестене на гориво и ток в автомобила
FUEL SHARK е разработен по японска технология, която води до пестене на 10-20% гориво в зависимост от
спецификата на Вашия автомобил. Уредът, вече успешно се използва от милиони шофьори в САЩ, Канада, Австралия,
Англия, Германия, Франция, Близкия Изток и Азия. Основни предимства на FUEL SHARK: Увеличава изминатите
километри с едно зареждане; Намалява вредните емисии от двигателя; Увеличава мощността на двигателя; Увеличава
живота на акумулатора; Лесен за употреба и започва да работи на момента, в който бъде включен в захранващото
гнездо („запалката”) на автомобила. Този електронен уред се използва, както за бензинови, така и за дизелови двигатели
при напрежение в запалката на автомобила 12 V. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или
на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Само сега с всеки закупен “FUEL SHARK” получавате подарък – Разклонител за автомобил! Промоцията е валидна до 1
септември 2013г!
http://obiavidnes.com/obiava/66964/ured-za-pestene-na-gorivo-i-tok-v-avtomobila

Алкохолен тестер (дрегер)
Цифров уред за измерване алкохолното съдържание по дъха на човека. Подходящ за проверки на служители и работници в
малки фирми, свързани с професионално шофиране и неупотреба на алкохол. Сертифициран по CE и DOT (означава, че
продуктът е преминал успешни тестове практически по всички световни стандарти). С високочувствителен
полупроводников несменяем сензор. В комплект с 6 бр. мундщуци и инструкция за експлоатация. 12 месеца гаранция.
Предлагаме допълнително мундщуци. Запитвания и поръчки в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България! Промоцията е валидна до 1 септември 2013г!
http://obiavidnes.com/obiava/66963/alkoholen-tester-dreger

Сензор за газ
За откриване, измерване и сигнализация при наличие на повишена концентрация на експлозивен газ в битова среда. Когато
засече наличност на газ пропан-бутан с концентрация над 20% ДГВ (допустима граница на взривяемост), уредът започва
да издава предупредителни звукови и светлинни сигнали. Едновременно с това се задейства и релейният му изход, който
автоматично може да управлява електромагнитен вентил, спиращ притока на газ. Ако ползвате газ пропан-бутан за
битови нужди, не се страхувайте повече от експлозия, защото при надвишено изтичане на газ, този уред за откриване и
сигнализация, може успешно да защити Вас, семейството и съседите Ви. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.TehnoMag.net или на тел. 02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/66962/senzor-za-gaz

Въздухочистител-йонизатор с UV и активна мултифилтърна система TESY
С антиалергично и антибактериално действие. За ефективно отстраняване на миризми, дим, прах, алергени и всякакви
други замърсявания в затворени жилищни помещения, офиси. С шест нива на филтрация. За ефективно отстраняване на
миризми, дим, прах, алергени и всякакви други замърсявания в затворени жилищни помещения, спални, офиси. Обогатява
въздуха с отрицателни йони (витамините на въздуха) и кислород. С антиалергично и антибактериално действие. С
HEPA-филтър активен въглен, фотокатализатор, йонизатор, UV-лампа и вентилатор. Сбогувайте се с вредния прах и
лошите миризми във въздуха около вас. Осигурете си здраве и бодрост. И по-рядко бърсане на прах в стаята. С 2 години
гаранция! Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/66961/vyzduhochistitel-yonizator-s-uv-i-aktivna-multifiltyrna-sistema-tesy
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Йонизатори срещу вредни излъчвания, умора, главоболие
Различни видове обезпаразитяващи и филтриращи въздуха йонизатори за затворени битови помещения. Пречистват
въздуха,премахват главоболие и умора, предпазват от редица заразни заболявания (грип и т.н.), както и от вредното
действие на телевизори и компютри. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.
02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/66960/yonizatori-sreshtu-vredni-izlychvaniya-umora-glavobolie

Курсове и частни уроци по руски език
Курсове и частни уроци по руски език в София, Сливен и Ямбол от Учебен център 6+ /тел.: 0894 850 660/. Предлагаме Ви
индивидуално и групово обучение за всички нива /A1, A2, B1, B2, C1, C2/ и възрасти, както и подготовка за матура,
кандидатстване и успешно полагане на изпити за международни сертификати на ексклузивно ниски антикризисни цени!
Програмите ни по руски език отговарят на международните стандарти за съответните нива!
http://obiavidnes.com/obiava/66959/kursove-i-chastni-uroci-po-ruski-ezik

шпионски магазин
С тази шпионска техника имате възможността да запишете невероятни кадри и да
техника за един начинаещ и професионален шпион можете да намерите тук.

подслушвате , а всичката тази

http://obiavidnes.com/obiava/66958/shpionski-magazin

Ремонт на покриви - в цялата страна
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0888 432 962- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
http://obiavidnes.com/obiava/66957/remont-na-pokrivi---v-cyalata-strana

Експресни и качествени преводи – над 30 езика!
БЪРЗИ и ЕКСПРЕСНИ преводачески услуги на над 30 езика! Заверки и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на лични и официални фирмени
документи. Отлично качество на конкурентни цени! Предлагаме услугата „онлайн поръчка“.
Офис:
гр. Стара Загора
бул. Патриарх Евтимий №118, ет.2 ( до магазин „Перун“)
тел.:042 268600
моб.: 0898 686466
е-mail: sz@nov-vek.org
www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/66956/ekspresni-i-kachestveni-prevodi--nad-30-ezika

шпионски магазин онлайн
Шпионски магазин с разнообразни шпионски техники с който да сте като агент 007 ,тук може да видите различни
модели скрити камери , подслушвателни устройства и много други шпионски джаджи.
http://obiavidnes.com/obiava/66955/shpionski-magazin-onlayn
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Детективска Агенция Дискрет-БУРГАС СИНЕМОРЕЦ СОЗОПОЛ ПОМОРИЕ
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/66954/detektivska-agenciya-diskret-burgas-sinemorec-sozopol-pomorie

Курсове и частни уроци по руски език
Курсове и частни уроци по руски език в София, Сливен и Ямбол от Учебен център 6+ /тел.: 0894 850 660/. Предлагаме Ви
индивидуално и групово обучение за всички нива /A1, A2, B1, B2, C1, C2/ и възрасти, както и подготовка за матура,
кандидатстване и успешно полагане на изпити за международни сертификати на ексклузивно ниски антикризисни цени!
Програмите ни по руски език отговарят на международните стандарти за съответните нива!
http://obiavidnes.com/obiava/66953/kursove-i-chastni-uroci-po-ruski-ezik

Целогодишно Езиково Обучение за деца в Интер Алианс.
Център за Професионално Обучение ИНТЕР АЛИАНС Ви предлага целогодишно езиково обучение за деца по
английски,немски,италиански и испански език. Продължителност на обучението 120 учебни часа. Обучението се
провежда 2 пъти седмично или през уикенда. Работим с ефективни системи, адаптирани към работа с ученици.
Обучението се води от квалифицирани и опитни филолози с индивидуален подход към всяко дете. Групи: 6-8 курсисти. В
учебния процес наблягаме както на говорните умения, така и на граматическите занятия и писменото владеене на
езика.Възможност за разсрочено плащане. В края на обучението се издава удостоверение за владеене на езика, по
европейската езикова рамка.
За информация и записване: гр. Стара Загора, бул. ”Цар Симеон Велики” №96, вх.Б, ет.1 /В масивната кооперация до
бизнес-входа на Верея, с/у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470, interalliance_stz@abv.bg, skype:
interalliance_stz, www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/66952/celogodishno-ezikovo-obuchenie-za-deca-v-inter-alians

Курсове по ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК -Нови групи.Сега с 15%отстъпка
Лицензираният Професионален център за Обучение “ИНТЕР АЛИАНС” Ви предлага специализирано обучение по
Италиански език за начинаещи и напреднали от І – ІII ниво в 80 yчебни часа.Високият стандарт в обучението ни е
осигурен от квалифицираните ни преподаватели и съвременна учебна база.
Работи се по системата PROGETTO ITALIANO – изцяло съобразена със съвременните постижения на методиката по
чуждоезиково обучение. В учебния процес наблягаме както на говорните умения, така и на граматическите занятия и
писменото владеене на езика. Възпроизвеждат се реални ситуации с диалози и разговор в групи, развиващи способността
да се общува свободно. Броят на курсистите в група е от пет до осем човека, което позволява добра индивидуална
работа с всеки един курсист!
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с Вашите
възможности и потребности. При индивидуалното обучение ще получите познания и за използваната терминология от
сферата на професионалната Ви реализация. След всяко завършено ниво на обучение, центърът издава заверено
легитимно удостоверение за придобитите знания,съгласно МОН.
За информация и записване: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” №96, вх.Б, ет.1 /В масивната кооперация до
бизнес-входа на Верея, с/у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470, interalliance_stz@abv.bg, skype:
interalliance_stz, http://interalliancestz.alle.bg ,http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/66951/kursove-po-italianski-ezik--novi-grupisega-s--15otstypka

Бизнес Английски в Интер Алианс!С отстъпка
Ако искате да сте по-ефективни в бизнеса, като подобрите английския си език и комуникативните си умения, точно този
курс ви е необходим.Обучението включва 100 учебни часа.
Предлагаме Ви:
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-Дневни,вечерни или съботно /неделни групи(изберете вие);
-Индивидуално обучение;
-Отстъпки;
-Обучение, според изискванията на новата Европейска езикова рамка;
-Преподаватели-професионалисти;
-Плащане на вноски;
-Легитимен сертификат.
СТАРАЕМ СЕ ДА ВИ ДАВАМЕ НАЙ-ДОБРОТО! За повече информация заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора,
бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски
центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470, interalliance_stz@abv.bg , skype: interalliance_stz, http://www.interalliance.bg
http://interalliancestz.alle.bg .ХУБАВ ДЕН
http://obiavidnes.com/obiava/66950/biznes-angliyski-v-inter-alianss--otstypka

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!
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
http://obiavidnes.com/obiava/66949/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-0888400413

Частна 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!
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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
http://obiavidnes.com/obiava/66948/chastna-detektivska-agenciya-foks-0888400413-razsledvane

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/66947/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито-Бургас,Варна,Несебър,Равда
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
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-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/66946/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito-burgasvarnanesebyr

НЕДЕЛЕН КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – A1
Учебен център Орбис организира неделен курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда всяка неделя от 10.00 до 13.30 часа. Цена: 250 лева. Начало:
22.09.2013г
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
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/66945/nedelen-kurs-po-italianski-ezik--a1

Курс по италиански език А2
Учебен център Орбис предлага съботен курс по италиански език, второ ниво. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Продължителността на курса е 80 часа, провежда се в събота от 10.00 до 13.30 часа. Цена: 250лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66944/kurs-po-italianski-ezik-a2

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – B1
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, трето ниво. В процеса на обучение се развиват всички езикови
умения – четене, писане, слушане, говорене. Продължителност 80 часа, два пъти седмично (понеделник и сряда) от 18.30
до 20.30 часа. Цена 250лв. Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит. Начало: 23 септември 2013
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
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Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66943/kurs-po-italianski-ezik--b1

КУРС ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК - първо ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично (вторник и четвъртък) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 27
август
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66942/kurs-po-portugalski-ezik----pyrvo-nivo

КУРС ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК - В1
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, трето ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 60 часа, провежда се веднъж седмично (събота) от 10.00 до 14.20 часа. Цена 200 лв. Начало: 14. 09.
2013 г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66941/kurs-po-portugalski-ezik----v1

КУРС ПО БРАЗИЛСКИ ПОРТУГАЛСКИ - А1
Учебен център Орбис организира съботен курс по бразилски португалски, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Falar, Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Продължителност
50 учебни часа, събота от 9.30 до 12.30 часа. Цена 160 лв. Начало - 14.09.2013г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66940/kurs-po-brazilski-portugalski-----a1

шпионски камери
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Камери с който можете да наблюдавате каквото си поискате без никой да знае защото тези камери са скрити , всичко
за шпионските скрити камери прочетете тук.
http://obiavidnes.com/obiava/66939/shpionski-kameri

БРАЗИЛСКИ ПОРТУГАЛСКИ - B1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по бразилски португалски B1. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 учебни часа, вторник и четвъртък от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66938/brazilski-portugalski----b1

КУРС ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК – първо ниво
Учебен център Орбис организира съботен курс по испански език по системата Espanol en marcha, начално ниво. По време
на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на испански
език. Курсът се провежда веднъж седмично – събота от 10.30 до 13.30 ч., всичко 70 учебни часа. Начало – 07.09.2013 г.
Цена 200 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
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66937/kurs-po-ispanski-ezik--pyrvo-nivo

Дневен курс по испански език – А1
Учебен център Орбис организира дневен курс по испански език по системата Espanol en marcha, начално ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на испански
език. Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 ч., всичко 70 учебни часа. Начало –
03.09.2013 г.
Цена 200 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
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66936/dneven-kurs-po-ispanski-ezik--a1

КУРС ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК – B1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по испански език по системата Espanol en marcha, ниво B1. По време на
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обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на испански
език. Курсът се провежда два пъти седмично – сряда и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 70 учебни часа. Начало –
26.08.2013 г.
Цена 200 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
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66935/kurs-po-ispanski-ezik--b1

КУРС ПО РУМЪНСКИ ЕЗИК – първо ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език по системата Puls, първо ниво. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене и се акцентира върху уменията за изразяване на
румънски език. Курсът се провежда два пъти в седмицата – понеделник и четвъртък от 19.00 до 21.00 ч., всичко 80
учебни часа. Цена – 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също 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/66934/kurs-po-rumynski-ezik--pyrvo-nivo

КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК – A1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, начално ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на немски език.
Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и четвъртък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало:
03.09.2013г. 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/66933/kurs-po-nemski-ezik--a1

Курс по ШВЕДСКИ език за начинаещи
Учебен център Орбис организира курс по шведски език, първо ниво по системата " Svenska for nyborjare!. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда необходимата
лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат в понеделник и четвъртък от
19.15 до 21.15 часа, общо 60 часа Цената на курса е 200 лева. Начало: 02.09.2013 г.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
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e-mail : orbis@abv.bg
http:// www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66932/kurs-po-shvedski-ezik-za-nachinaeshti

Товарен транспорт в София
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
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/66931/tovaren-transport-v-sofiya

превози с бус
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/65405/prevozi-s-bus

InSighting Релакс Зона 09.09.2013
Мястото за антистрес и дълго жадуван релакс
Времето...за себе си

9, 16, 23 и 30 септември всеки (понеделник) - от 19 часа

Цикъл от релаксации : " Вселената на Цветовете "
Душ от топли цветове за просперитет и късмет във физическото измерение
Зелената вълна или установяване на балансьора в нас
Синьо-виолетова магия - пътешествие в неосезаеми реалности
Съзнание на дъгата аkа Преживяване на Цялостната личност
Какво е InSighting може да прочете още по темата:
http://www.insighting.bg
http://www.hypnoza.org
http://obiavidnes.com/obiava/66930/insighting-relaks-zona-09092013

шпионски скрити камери
Този шпионски магазин са най добрите скрити камери може съвсем лесно да се сдобиеш с такава, с тях можете да
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правите видео записи снимки без никои да подозира лесно и удобно подходящ за скрити снимки.
http://obiavidnes.com/obiava/66929/shpionski-skriti-kameri

„Шанс – 99” – пътнически превози в страната
В град Русе автобусен транспорт на пътници предлага фирма ШАНС – 99. Тя разполага с нови автобуси за транспортни
услуги като градски превози и междуселищен транспорт. Офис адрес: ул. Николаевска 73, телефон: 082824437.
http://obiavidnes.com/obiava/66928/shans---99--pytnicheski--prevozi-v-stranata

Качествен ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ от Вносителя
Планет Строй 2008 ООД предлага:
http://obiavidnes.com/obiava/66927/kachestven-vodoustoychiv-shperplat-ot-vnositelya

Заем до заплата
Заем до заплата от 100 до 500 лв. Кандидатстване онлайн. Отговор в рамките на работния ден.
www.malkizaemi.wix.com/radex
http://obiavidnes.com/obiava/66926/zaem-do-zaplata

120GB
120GB, Samsung SSD 840 EVO SSD SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/66925/120gb-samsung-ssd-840-evo-ssd-sata-6gbs-25-635-cm

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ! ЗА ФИРМИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА!!!
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНИ ЮРИДИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ И СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
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
компетентно съдействие.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"
тел. 0897558320 0886346230 БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН
http://obiavidnes.com/obiava/66924/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-za-firmi-ot-cyalata-strana

КУПУВАМЕ ЕАД АД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ РЕГИОНИ
НА СТРАНАТА !!!
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНИ ЮРИДИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ И СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
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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
компетентно съдействие.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"
тел. 0897558320 0886346230 БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН
http://obiavidnes.com/obiava/66923/kupuvame-ead-ad-ood-eood-sys-zadyljeniya--za-firmi-ot-vsichki-regioni-na-strana

250GB
250GB, Samsung SSD 840 EVO SSD SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/66922/250gb-samsung-ssd-840-evo-ssd-sata-6gbs-25-635-cm

500GB
500GB, Samsung SSD 840 EVO SSD SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/66921/500gb-samsung-ssd-840-evo-ssd-sata-6gbs-25-635-cm

750GB
750GB, Samsung SSD 840 EVO SSD SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/66920/750gb-samsung-ssd-840-evo-ssd-sata-6gbs-25-635-cm

1TB
1TB, Samsung SSD 840 EVO SSD SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/66919/1tb-samsung-ssd-840-evo-ssd-sata-6gbs-25-635-cm

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Велико Търново
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
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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
http://obiavidnes.com/obiava/66918/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-veliko-tyrnovo

Детективска Агенция - Фокс- Частни Детективи
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
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
http://obiavidnes.com/obiava/66917/detektivska-agenciya---foks--chastni-detektivi

Бензинова резачка
Бензинова резачка 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/66916/benzinova-rezachka

ИЗНОСОУСТОЙЧИВИ ИЗПРАВЯЩИ ДЮЗИ ЗА АРМАТУРНИ МАШИНИ
Предлагам износоустойчиви твърдосплавни дюзи от волфрамов карбид /видия/ предназначени за изправящи дюзи на
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изправно-отрезни машини за изправяне и разкрояване на арматурна стомана и стоманени телове. Тел.
0897234372,067581851
http://obiavidnes.com/obiava/66915/iznosoustoychivi-izpravyashti-dyuzi-za-armaturni--mashini

ИЗНОСОУСТОЙЧИВИ ИЗПРАВЯЩИ ДЮЗИ ЗА АРМАТУРНИ МАШИНИ
Предлагам износоустойчиви твърдосплавни дюзи от волфрамов карбид /видия/ предназначени за изправящи дюзи на
изправно-отрезни машщиниза изправяне и разкрояване на алматурна стомана и стоманени телове. Тел.
0897234372,067581851
http://obiavidnes.com/obiava/66914/iznosoustoychivi-izpravyashti-dyuzi-za-armaturni--mashini

Бензинова резачка
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.Разгледайте всички артикули които
предлагаме на адрес:www.mashini-vp.com:За запитвания и поръчки: 0888 953 760 и 0885 902 194
http://obiavidnes.com/obiava/66913/benzinova-rezachka

Инверторен електрожен с аргон и дисплей - TIG/MMA 200 Ампера
Предлагаме на Вашето внимание нови инверторни електрожениWSM 200. Могат да се използват както за ръчно
електродъгово заваряване така и за заваряване с нетопим електрод в защитна газова среда АРГОН. Електрожените са
изключително олекотени, притежават отлични заваръчни характеристики, позволяват използването на всички видове
електроди (рутил стандартен, неръждаем, чугунен и стоманен) с диаметър от 1мм до 4мм. включително
Вградени функции:
HOT START - за облекчено запалване на заваръчната дъга.
ANTISTICK - против залепване на електрода.
ARC FORCE - за стабилизиране на дъгата по време на заваряването.
Гарантирано заваряване с всички видове електроди с дебелина до 4mm. , включително и с волфрамов електрод в защитена
среда (TIG). Изключително високо качество на заварката както при черни, така и при цветни метали.
Моделите VIKI WSM 200 са апарати за ММА и ТИГ - електродъгово заваряване и заваряване с волфрамов електрод в
защитна газова среда. Превключването между двата режима става много лесно, посредством ключе на лицевия панел.
СПЕЦИФИКАЦИЯ:.
Автоматично охлаждане с вентилатори.
Захранващо напрежение AC V 220/50Hz.
Обхват на заваръчния ток /А/: 10 - 200А
Тегло: 9кг.
Размери: височина 30см. , широчина 17см. , дължина 40см.
Олекотен неметален (пластмасов) кожух.
Степен на защита IP 21
Входяща мощност (KVA) MMA/TIG - 6, 6/4, 5
Консумирана мощност при 100% натоварване/200А/: ММА - 28V/TIG - 18V
Окомплектовка: кабел за маса, кабел с ръкохватка за електроди, аргонова ръкохватка /шланг за TIG заваряване/, маска и
аксесоари.Разгледайте всички артикули които предлагаме на адрес:www.mashini-vp.com:За запитвания и поръчки: 0888
953 760 и 0885 902 194
http://obiavidnes.com/obiava/66912/invertoren-elektrojen-s-argon-i-displey---tigmma-200-ampera

ДЮЗИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ
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Предлагам твърдосплавни и диамантени изтеглящи дюзи за производство /изтегляне/ на метални изделия: стоманени
телове, телове от припои, заваръчни електроди, медни и алуминиеви проводници, метални нишки от месинг, сребро,
злато, платина, волфрам, молибден, хромникел и др.-техническа помощ за оптимален избор, осигурен ремонт на дюзите.
Тел. 067581851, 0897234372
http://obiavidnes.com/obiava/66911/dyuzi-za-izteglyane-na-metalni-izdeliya

Инверторен IGBT електрожен MMA 160N с дигитален дисплей
Предлагаме на Вашето внимание нови инверторени IGBT електрожени MMA160N с дигитален дисплей – модел и дизайн
2013 година. 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 - 160A
Захранващо напрежение: 220 V Захранваща мощност: 3,9 kVA Cos f: 0,93 Напрежение без товар: 62 V Електроди: до 3,2
мм включително Степен на защита: IP23 Тегло на целия комплект: 5,5 кг Тегло само на електрожена- 3,8кг В комплект
със заваръчни кабели,чукче и маска.Подходящ е както при строително-монтажни дейности, така и за домашно
ползване.Разгледайте всички артикули които предлагаме на адрес:www.mashini-vp.com:За запитвания и поръчки: 0888 953
760 и 0885 902 194
http://obiavidnes.com/obiava/66910/invertoren-igbt-elektrojen-mma-160n-s-digitalen-displey

Соларна маска + LED ОСВЕТЛЕНИЕ
Спецификация: Размер на касетата: 110х90x10mm Размер на стъклото: 91х41mm. Време за реакция: от светло към
тъмно: 0.1ms. Време за реакция: от тъмно към светло: 0.2-0.7ms/с регулация/. Ултравиолетова защита: /0.0003%/313nm/,
/0.006%/365nm/. Инфрачервена защита: /0.01%/780-2000nm/. Позиция на затъмнение: DIN 4/9-13 Чуствителност:
Регулеруема LED осветление - About 18,000 LUX Батерия: Solar Cell+2CR2032 Температура на работа: от -5 С до +55 С
Тежест: 490g.
http://obiavidnes.com/obiava/66909/solarna-maska--led-osvetlenie

Соларна маска
Размер на касетата: 110х90x13mm Размер на стъклото: 90х40mm Време за реакция: от светло към тъмно: 1ms Време за
реакция: от тъмно към светло: 0.2-0.7ms/с регулация/ Ултравиолетова защита: /0.0003%/313nm/, /0.006%/365nm/
Инфрачервена защита: /0.01%/780-2000nm/ Позиция на затъмнение: DIN 4/9-13 Батерия: Solar Cell+2ААА Температура
на работа: от -5 С до +55 С Тежест: 495g.Разгледайте всички артикули които предлагаме на
адрес:www.mashini-vp.com:За запитвания и поръчки: 0888 953 760 и 0885 902 194
http://obiavidnes.com/obiava/66908/solarna-maska

Телоподащо MAG 180 - 350 ЛЕВА
MIG-MAG/CO2/ заваръчни апарати MAG180 с вградено телоподаващо устройство. С тях се заваряват всички черни
метали, алуминий, неръждавейка, бронз, месинг и др. Окомплектовани са с ръкохватка за МИГ/МАГ заваряване, щипка
маса, маска и чукче с четка, регулиране на напрежението 10-180А, монофазни/220V/, Захранваща мощност: 5,2 kVA,
Степен на защита: IP21. Работи с телове размери 0.8 и 1.0 мм.Тегло – 25 кг,размери Д/Ш/В : 61/37/45см. Предназначен е
за ремонтни и сервизни дейности. Поради малкия си габарит и широкия спектър на заваряване/заварява почти всички
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видове метал/ е удобен и за монтажни заварки. Разполагаме със специализиран гаранционен и следгаранционен сервиз.
*При покупка на 2 броя заваръчни апарати ПОЛУЧАВАТЕ бонус- напълно автоматична, 100 % соларна заваръчна маска.
http://obiavidnes.com/obiava/66907/telopodashto-mag-180---350-leva

ИНВЕРТОРНИ MIG-MAG заваръчни MIG180
ИНВЕРТОРНИ MIG-MAG заваръчни апарати MIG180 с вградено телоподаващо устройство за черни метали
MIG-MAG/CO2/ ИНВЕРТОРНИ заваръчни апарати MIG180 с вградено телоподаващо устройство. С тях се заваряват
всички черни метали, алуминий, неръждавейка, чугун, бронз и месинг. Окомплектовани са с ръкохватка за МИГ/МАГ
заваряване, щипка маса, маска и чукче с четка. Регулиране на заваръчния ток/плавно/ 30-180 ампера, монофазни/220V/
Захранваща мощност: 5,2 kVA, Степен на защита: IP21. Работи с тел размери 0.6 и 0.8 мм. и с ролки от 1 и 5кг. Тегло 13 кг. без ролка. Размери Д/Ш/В : 52/31/43см. Предназначен е за ремонтни и сервизни дейности. Поради малкия си размер,
тегло и широкия спектър на заваряване/заварява почти всички видове метал/е удобен и за монтажни заварки. Доставка в
цялата страна с куриер и наложен платеж.Разгледайте всички артикули които предлагаме на
адрес:www.mashini-vp.com:За запитвания и поръчки: 0888 953 760 и 0885 902 194
http://obiavidnes.com/obiava/66906/invertorni-mig-mag-zavarychni-mig180

Курсове и частни уроци по немски език
Курсове и частни уроци по немски език в София, Сливен и Ямбол от Учебен център 6+ /тел.: 0894 850 660/. Предлагаме Ви
индивидуално и групово обучение за всички нива /A1, A2, B1, B2, C1, C2/ и възрасти, както и подготовка за матура,
кандидатстване и успешно полагане на изпити за международни сертификати на ексклузивно ниски антикризисни цени!
Програмите ни по немски език отговарят на международните стандарти за съответните нива!
http://obiavidnes.com/obiava/66856/kursove-i-chastni-uroci-po-nemski-ezik

Почивка Турция.
Все още не сте посетили Близкия изток?! Само сега разгледайте нашите мега оферти за почивка в Дубай. Прекарайте
Септемврийските празници и се потопете в атмосферата на арабския свят!
http://obiavidnes.com/obiava/66905/pochivka-turciya

шпионски скрити камери
Скрити камери с който можете да заснемете невероятни кадри ,а повечето видове шпионски камери можете да
използвате като охранителни камери.
http://obiavidnes.com/obiava/66904/shpionski-skriti-kameri

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/66903/30-50-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.
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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://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/66902/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/66901/30-50-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/66900/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/66899/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ ЗА ДЕЦА! ЦЕЛОГОДИШНО !
Център за образование и наука МаксимА предлага целогодишни езикови курсове за деца по : Английски език, Немски език,
Италиански език и Испански език -120 уч.ч. 2 пъти в седмицата или през уикенда. Малки групи (6-8 курсисти), с
индивидуален подход към всяко дете, специализирани учебни системи за деца. Преподавателите са филолози с богат опит
и стаж в преподаването на чужди езици. Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашето свободно
време. Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на
обучението, се издава удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
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http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/66898/ezikovi-kursove-za-deca-celogodishno-

Професионални преводи и легализация.
БЪРЗИ и ЕКСПРЕСНИ преводачески услуги от и на английски, немски, френски, руски, италиански, испански, гръцки,
турски, румънски, сръбски, хърватски... и още 30 езика! Заверки и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на лични и официални фирмени
документи във всички държавни институции и чуждестранни посолства в Република България. Отлично качество на
конкурентни цени! Предлагаме услугата „онлайн поръчка“.
Офис:
гр. Стара Загора
магазин „Перун“)
тел.:042 268600
моб.: 0898 686466
е-mail: sz@nov-vek.org
www.nov-vek.org

бул. Патриарх Евтимий №118, ет.2 (до

http://obiavidnes.com/obiava/66897/profesionalni-prevodi-i-legalizaciya

Качествен ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ от Вносителя
Най-големият Вносител в България на ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ –
Планет Строй 2008 ООД предлага:
http://obiavidnes.com/obiava/66896/kachestven-vodoustoychiv-shperplat-ot-vnositelya

ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ ДИРЕКТЕН ВНОСИТЕЛ - WWW.SHPERPLAT.COM
Най-големият Вносител в България на ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ –
Планет Строй 2008 ООД предлага:
******* ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ, 1-во качество-топола, черен и кафяв филм, фенолово WBP лепило:
18х1220х2440мм;
20х1220х2440мм;
21х1220х2440мм.
****** Вилици – поцинковани;
****** ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ОСБ /OSB/ плоскости:
9х1220х2440мм
11х1220х2440мм
15х1220х2440мм
18х1220х2440мм
ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА!
Складови бази във Варна и София
0884266912; 0888416733; 02/9310348;
www.shperplat.com
www.vodoustoichivshperplat.com
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www.osbbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/66895/vodoustoychiv-shperplat-direkten-vnositel---wwwshperplatcom

ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ ПО ШВЕДСКИ ЕЗИК
Учебен център Орбис предлага фирмено обучение
по шведски език. Изготвяме индивидуална учебна програма и график, съобразени със спецификата на фирмата и нуждите
на служителите. Осигуряваме входящи, текущи и финални тестове, с които гарантираме ефективен контрол на
подготовката. Обучението може да се провежда както в офиса на Вашата фирма, така и в офиса на Учебен център
Орбис.
За повече информация :
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66894/firmeno-obuchenie-po-shvedski-ezik

ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ ПО ФИНСКИ ЕЗИК
Учебен център Орбис предлага фирмено обучение
по фински език. Изготвяме индивидуална учебна програма и график, съобразени със спецификата на фирмата и нуждите
на служителите. Осигуряваме входящи, текущи и финални тестове, с които гарантираме ефективен контрол на
подготовката. Обучението може да се провежда както в офиса на Вашата фирма, така и в офиса на Учебен център
Орбис.
За повече информация :
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66893/firmeno-obuchenie-po-finski-ezik

ХИДРОФОБЕН ШПЕРПЛАТ MEGAPLEX
Хидрофобен шперплат MEGAPLEX - най-висок клас водоустойчив шперплат предлаган на българския пазар.
Продукта се предлага само от МИП ГРУП ООД. Размери на шперплата 1220x2440x21мм, лепило WBP, дебелина на всяко
платно 21мм.
Произход на водоустойчив шперплат MEGAPLEX - Индонезия. Двустрнно брандирано лого MEGAPLEX на всеки лист.
Посетете сайта ни www.megaplex.bg и www.mipgroup.eu за повече информация.
МИП ГРУП ООД предлага още хидрофобен шперплат КИТАЙ:
- 20мм черен филм второ качество.
- 20мм черен филм трето качество.
- 21мм черен филм първо качество
- 21мм кафяв филм първо качество
-МИП ГРУП ООД
MIPGROUP LTD.
0896 699 099
www.mipgroup.eu
http://obiavidnes.com/obiava/66892/hidrofoben-shperplat-megaplex
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ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ ПО РУМЪНСКИ ЕЗИК
Учебен център Орбис предлага фирмено обучение
по румънски език. Изготвяме индивидуална учебна програма и график, съобразени със спецификата на фирмата и
нуждите на служителите. Осигуряваме входящи, текущи и финални тестове, с които гарантираме ефективен контрол
на подготовката. Обучението може да се провежда както в офиса на Вашата фирма, така и в офиса на Учебен център
Орбис.
За повече информация :
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66891/firmeno-obuchenie-po-rumynski-ezik

ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ ПО УНГАРСКИ ЕЗИК
Учебен център Орбис предлага фирмено обучение
по унгарски език. Изготвяме индивидуална учебна програма и график, съобразени със спецификата на фирмата и
нуждите на служителите. Осигуряваме входящи, текущи и финални тестове, с които гарантираме ефективен контрол
на подготовката. Обучението може да се провежда както в офиса на Вашата фирма, така и в офиса на Учебен център
Орбис.
За повече информация:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/66890/firmeno-obuchenie-po-ungarski-ezik

ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ ПО ГРЪЦКИ ЕЗИК
Учебен център Орбис предлага фирмено обучение по гръцки език. Изготвяме индивидуална учебна програма и график,
съобразени със спецификата на фирмата и нуждите на служителите. Осигуряваме входящи, текущи и финални тестове,
с които гарантираме ефективен контрол на подготовката. Обучението може да се провежда както в офиса на Вашата
фирма, така и в офиса на Учебен център Орбис.
За повече информация:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66889/firmeno-obuchenie-po-grycki-ezik

ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК
Учебен център Орбис предлага фирмено обучение по португалски език. Изготвяме индивидуална учебна програма и
график, съобразени със спецификата на фирмата и нуждите на служителите. Осигуряваме входящи, текущи и финални
тестове, с които гарантираме ефективен контрол на подготовката. Обучението може да се провежда както в офиса на
Вашата фирма, така и в офиса на Учебен център Орбис.
За повече информация:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
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http://obiavidnes.com/obiava/66888/firmeno-obuchenie-po-portugalski-ezik

ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ ПО НЕМСКИ ЕЗИК
Учебен център Орбис предлага фирмено обучение по немски език. Изготвяме индивидуална учебна програма и график,
съобразени със спецификата на фирмата и нуждите на служителите. Осигуряваме входящи, текущи и финални тестове,
с които гарантираме ефективен контрол на подготовката. Обучението може да се провежда както в офиса на Вашата
фирма, така и в офиса на Учебен център Орбис.
За повече информация:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66887/firmeno-obuchenie-po-nemski-ezik

ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК
Учебен център Орбис предлага фирмено обучение по френски език. Изготвяме индивидуална учебна програма и график,
съобразени със спецификата на фирмата и нуждите на служителите. Осигуряваме входящи, текущи и финални тестове,
с които гарантираме ефективен контрол на подготовката. Обучението може да се провежда както в офиса на Вашата
фирма, така и в офиса на Учебен център Орбис.
За повече информация:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66886/firmeno-obuchenie-po-frenski-ezik

ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
Учебен център Орбис предлага фирмено обучение по италиански език. Изготвяме индивидуална учебна програма и график,
съобразени със спецификата на фирмата и нуждите на служителите. Осигуряваме входящи, текущи и финални тестове,
с които гарантираме ефективен контрол на подготовката. Обучението може да се провежда както в офиса на Вашата
фирма, така и в офиса на Учебен център Орбис.
За повече информация:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66885/firmeno-obuchenie-po-italianski-ezik

Детективска Агенция Дискрет-БЛАГОЕВГРАД САНДАНСКИ БАНСКО ПЕТРИЧ
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/66884/detektivska-agenciya-diskret-blagoevgrad-sandanski-bansko-petrich
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Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-РУСЕ СИЛИСТРА ВЕЛИКО ТЪРНОВО СВИЩОВ
ШУМЕН
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/66883/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-ruse-silistra-veliko-tyrnovo-svishtov-shum

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/66882/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/66881/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/66880/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/66879/sigurna-rabota

Бързи кредити от 500 до 3000лв.
Бързи кредити от 500 до 3000лв. Кандидатстване - online. Заповече информация посетете нашия сайт
www.zaemi.tk
krediti1234@abv.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/66878/byrzi-krediti-ot-500-do-3000lv

Инкубатори - лятна промоция! Малък семеен бизнес - търсим дистрибутори.
Инкубатори - напълно автоматични, терморегулатор с PIC контролер. Стартирахме и различни любопитни промоции,
както и лятна томбола с интересни награди ( Всички наши клиенти до01.08 до 10.09 участват). Подробности, както и
идруга полезна информация ще намерите в обновения ни сайт. GSM:0892374714, 0887765216, 0876709831
inkubatori@abv.bg Skype - tangrabg www.borisof.tk
http://obiavidnes.com/obiava/66877/inkubatori---lyatna-promociya-malyk-semeen-biznes---tyrsim-distributori

Вентилатор с водна мъгла
Вентилатор с водна мъгла
Особено подходящ както за заведения и търговски обекти, така също и за собствената ви градина или тераса.
Осигурете комфорта си през летните жеги!
Вентилаторът, произвеждащ водна мъгла осезателно понижава околната температура, повишава влажността,
спомага за прогонването на нежеланите насекоми, отстранява прах и вредни частици във въздуха.
Посредством ултразвук, този иновативен модел вентилатор превръща водата в мъгла с големина на микрокапката до 3
микрона.
Образуваните микрокапки поглъщат топлинната енергия от въздуха и се изпаряват.
Температурата се понижава с до 8°C. Създава се приятен хладен бриз.
Колкото по-горещ и сух е обкръжаващия въздух, толкова по-интензивно е изпарението, a съответно и охлаждането.
Гаранционен срок: 12 месеца
Произход: Китай
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/66876/ventilator--s-vodna-mygla

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!
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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/66875/magic-ex-hose--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-pyti

Вибро плейт Фитнес уред от ново поколение
Вибро плейт Фитнес уред от ново поколение
Фитнес уред от ново поколение, с ”ВИБРО ПЛЕЙТ” дори и Мадона извайва тялото си !
10 минутна тренировка с ”ВИБРО ПЛЕЙТ”, замества едночасово "блъскане” по различните уреди във фитнес залите !
Това е един специален иновационен метод за тренировка – ”Whole body vibration”, който се базира на дългогодишни
международни клинични изследвания и има много широко поле на приложение
в областта на здравето, спорта и фитнеса.Той се състои в използването на бързи ритмични вибрации, които
предизвикват силни мускулни контракции,
тренирайки цялото тяло и и водещи до бързи резултати.
А те са впечатляващи и се проявяват още през първата седмица на използуване на уреда- увеличава се мускулната сила и
гъвкавост, усъвършенства се формата на тялото и мускулатурата,
намалява се подкожната мастна тъкан на местата с големи натрупва- ния,
премахва се целулита ,увеличава се виталността на организма, постига се хормонално равновесие, създава се чувсво на
телесно и психическо благосъстояние, премахва се стреса и напрежението,
повишава се метаболизма и се постига цялостно подмладяване на организма.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/66874/vibro-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

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!
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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/66873/celules-md---noviya-vakuumen-masajor

Магнитни наколенки Др. Ливайн
Магнитни наколенки Др. Ливайн:
*** подобряват състоянието при болка в колянната става;
*** подпомагат втзстановяването при травми;
*** подобряват кръвообращението;
*** подходящи при спортни натоварвания;
*** удобни за носене и незабележими под дрехите;
Комплектът включва:
2 бр. магнитни наколенки;
1 бр. магнитна лента за ръка;
Цвят - черен
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/66872/magnitni-nakolenki--dr-livayn

Товарен транспорт в София
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
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0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/66871/tovaren-transport-v-sofiya

Транспортно-спедиторски услуги
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/65573/transportno-speditorski-uslugi

ПЛЕВЕНСКИ ХЛЯБ
Хлебопроизводител за град Плевен и региона е ПЛЕВЕНСКИ ХЛЯБ ООД. Занимава се с производство на хляб и зарежда
множество обекти в областта. Качествен хляб без подобрители. Ул. Българска авиация 1, 0646 81785,
http://www.plevenskihliab.com
http://obiavidnes.com/obiava/66869/plevenski-hlyab

АДВАНС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ ( БАЛКАН )
Адванс Интернешънъл Транспорт Инк. е международна спедиторска компания, предлагаща логистични услуги. Основни
направления на компанията са ОНД, Близкия Изток, както и източна Европа. Разполагаме с офиси в Румъния,
Туркменистан, Казахстан, Азербайджан и много други държави. Използваме въздушен, сухопътен, морски и железопътен
транспорт за превоз на халета, контейнери, извънгабаритни и опасни товари.
http://obiavidnes.com/obiava/66868/advans-interneshynyl-transport--balkan-

Инкубатори за люпене на яйца
Предлагаме инкубатори полуавтоматични тип люлка.
Температурата се регулира с прецизен терморегулатор.
Капацитета на предлаганите от нас инкубатори е за :
35 яйца, 55, 75 , 100, и най големите който предлагаме
за 150 яйца. Гаранцията която поемаме е една
календарна година .
inkubatorbg@abv.bg
0888291498
Skype - krasi0012
www.inkubatorbg.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/66867/inkubatori-za-lyupene-na-yayca

Преводаческа агениция „НОВ ВЕК“
Преводаческа агенция „Нов век“ предлага експресни, бързи и стандартни преводачески услуги на документи от и за
чужбина. Разполагаме с лицензирани преводачи на повече от 30 езика като френски, немски, английски, чешки, полски,
словенски, гръцки. Осигуряваме заверка с Апостил (Apostille) и легализация на лични и официални фирмени документи във
всички държавни ведомства и чуждестранни консулства в Република България. За въпроси и поръчки ще ни намерите на
следния адрес:
Преводаческа агенция НОВ ВЕК
Адрес: гр.София, бул. Васил Левски 1Б,
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Телефон: 0895 60 71 50
Имейл: sofia@nov-vek.org
Уебсайт: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/66866/prevodacheska-ageniciya-nov-vek

Преводи от НОВ ВЕК с гръцки език
Преводаческа агенция „Нов век“ предлага експресни, бързи и стандартни преводачески услуги на документи от и за
чужбина. Разполагаме с лицензирани преводачи на повече от 30 езика като френски, немски, английски, чешки, полски,
словенски, гръцки. Осигуряваме заверка с Апостил (Apostille) и легализация на лични и официални фирмени документи във
всички държавни ведомства и чуждестранни консулства в Република България. За въпроси и поръчки ще ни намерите на
следния адрес:
Преводаческа агенция НОВ ВЕК
Адрес: гр.София, бул. Васил Левски 1Б,
Телефон: 0895 60 71 50
Имейл: sofia@nov-vek.org
Уебсайт: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/66865/prevodi-ot-nov-vek-s-grycki-ezik

Шпионска техника - всичко от А до Я
Предлагаме шпионска техника .
GSM 0882081495
Skype - elektronvt
doxy100@abv.bg
http://bond.alle.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/66864/shpionska-tehnika---vsichko-ot-a-do-ya

Подготовка по испански език за сертификат DELE
Учебен център Орбис организира индивидуална подготовка за изпитите за сертификат по испански език DELE. Има три
сесии в годината – май, август и ноември . Разработва се обстойно всеки елемент от формата на изпита – слушане с
разбиране, граматичен тест, писане на есе и устно събеседване.
Индивидуалното обучение е 15 лв. на учебен час.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66863/podgotovka-po-ispanski-ezik-za-sertifikat-dele

Подготовка за сертификати по португалски език CAPLE
Учебен център Орбис организира групова и индивидуална подготовка за изпитите за сертификати по португалски език
CAPLE. Изпитите се провеждат в 5 нива според Европейската езикова рамка (А2 – C2). Разработва се обстойно всеки
елемент от формата на изпита (слушане и четене с разбиране, граматичен тест, устно събеседване). Индивидуалното
обучение е 15 лв. на учебен час.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
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http://obiavidnes.com/obiava/66862/podgotovka-za-sertifikati-po-portugalski-ezik-caple

Подготовка за сертификати на Cambridge FCE и CAE
Учебен център Орбис организира индивидуална подготовка за изпитите за сертификати на Cambridge: FCE (First
Certificate in English) и CAE (Certificate of Advanced English). Разработва се обстойно всеки елемент от формата на
изпита. Индивидуалното обучение е 15 лв. на учебен час.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66861/podgotovka-za-sertifikati-na-cambridge-fce-i-cae

Подготовка по английски език за сертификат TOEFL
Учебен център Орбис организира индивидуална подготовка за изпитите за сертификат по английски език TOEFL.
Разработва се обстойно всеки елемент от формата на изпита – Listening (слушане), Speaking (говорене), Reading (четене)
и Writing (писане).
Индивидуалното обучение е 15 лв. на учебен час.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66860/podgotovka-po-angliyski-ezik-za-sertifikat-toefl

Подготовка по испански език за сертификат DELE
Учебен център Орбис организира индивидуална подготовка за изпитите за сертификат по испански език DELE. Има три
сесии в годината – май, август и ноември . Разработва се обстойно всеки елемент от формата на изпита – слушане с
разбиране, граматичен тест, писане на есе и устно събеседване.
Индивидуалното обучение е 15 лв. на учебен час.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66859/podgotovka-po-ispanski-ezik-za-sertifikat-dele

Подготовка по френски език за сертификат DELF и DALF
Учебен център Орбис организира индивидуална подготовка за изпитите за сертификат по френски език DELF (А1, A2,
B1, B2) и DALF (C1, C2). Има две сесии в годината. Разработва се обстойно всеки елемент от формата на изпита –
разбиране на устна реч и изразяване на устна реч, разбиране на писмена реч и изразяване на писмена реч.
Индивидуалното обучение е 15 лв. на учебен час.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
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Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66858/podgotovka-po-frenski-ezik-za-sertifikat-delf-i-dalf

Подготовка по италиански език за сертификат CELI
Учебен център Орбис организира индивидуална подготовка за изпитите за сертификат по италиански език CELI към
университета в гр. Перуджа. Изпитните сесии са два пъти в годината – юни и ноември/декември. Разработва се
обстойно всеки елемент от формата на изпита – слушане с разбиране, граматичен тест, писане и устно събеседване.
Индивидуалното обучение е 15 лв. на учебен час.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66857/podgotovka-po-italianski-ezik-za-sertifikat-celi

Превод на удостоверения, нотариални актове, епикризи.
Преводаческа Агенция НОВ ВЕК - Вашият партньор за бързи, надеждни, качествени писмени и устни преводачески
услуги, легализация и консултации относно български и чуждестранни официални документи. Доверете ни се и ние ще Ви
предложим най-подходящите решения за Вашите индивидуални езикови потребности. Предлагаме услугата „онлайн
поръчка“.
Офис:
гр. Стара Загора
бул. Патриарх Евтимий №118, ет.2 ( до магазин „Перун“)
тел.:042 268600
моб.: 0898 686466
е-mail: sz@nov-vek.org
www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/66855/prevod-na-udostovereniya-notarialni-aktove-epikrizi

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/66854/30-50-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.
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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://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/66853/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/66852/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Онлайн заем до заплата
Заем до заплата от 100 до 500 лв. Кандидатстване онлайн. Отговор в рамките на работния ден.
www.malkizaemi.wix.com/radex
http://obiavidnes.com/obiava/66851/onlayn-zaem-do-zaplata

Интериорни и входни врати Мишел-М ЕООД
* Подходящи - за апартаменти и къщи.
Характеристика:
* Размери 198см.- 90см.
* Дебелина на крилото 7 см.
* Пълнеж на крилото - цял метален лист и вата.
* Две мдф плоскости по – 10мм дебелина.
* Каса
до 30 см.
* Дебелина на метала / каса / 1,5 мм.
* Перваз на касата заоблен.
* Заключване двустранно на шипове.
* Фиксирани шипа 6 бр.
* Брави 2 бр.
* Трето заключване.
* Движеща дръжка от вътрешната страна.
* Фиксирана дръжка от външна страна.
* Покрития прахово боядисани,мдф - лакиран, с висококачествен лак.
* Окачване на панти 3 бр.
* Екстри чукче и шпионка.
* Ключове по 3 бр на патрон.
* Леви и десни.
* Отваряеми навътре.
http://obiavidnes.com/obiava/66850/interiorni-i-vhodni-vrati---mishel-m-eood

Автоматична кафе машина Saeco Vienna (металик или черна)
Автоматична кафе машина Saeco Vienna (металик или черна) - това е най-лесната за работа и обслужване кафемашина.
В цвят "сребрист металик или черна " тя изглежда стилно, а благодарение на компактните си размери не заема много
място.
С помощта на контролния панел лесно и бързо се ориентирате кога е нужно да се добавя вода и кафе на зърна. Само с
едно натискане на бутон може да си приготвите ароматно кафе. Тази машина предлага прецизно дозиране на
количеството кафе според размерите на чашата. Това може да се направи чрез един от трите бутона за различните
видове кафе. Ако някой от бутоните за кафе бъде натиснат два пъти (без значение от бутона) преди да започне
приготвянето на кафе, машината ще направи двойно количество кафе.
Направата на гореща вода е отделна от циркулацията за направа на кафе, за да се постигне топла вода без остатъчни
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вкусове за чай, бульон и т.н. Поставяте чаша под тръбата за направа на гореща вода, след което бавно завъртате
бутона за пара / гореща вода по посока, обратна на часовниковата. Топлата вода ще излезе автоматично. След като
изтичането на топла вода приключи, завъртате бутона в началната позиция. По същия начин може да получите пара,
нужно е само кафемашината да е в режим „пара” и да изчакате, докато машината достигне работната температура.
След това, насочвате тръбата към решетката за чаши и леко отворяте бутона за пара / гореща вода. Изчаквате,
докато остатъчната вода излезе от накрайника, след което го насочвате встрани и потапяте в напитката, за да я
загрее. Бавно отваряте бутона за пара и загрявате течността, като движите чашата с кръгови движения от дъното
към горния ръб на чашата.
Кафемелачката в тази еспресо машина е специално калибрована при производството, за да се добие правилната
екстракция на еспресо кафе с каймак.
Кафемашина Saeco Vienna, която е лесна за почистване, компактна, надеждна и здрава тя става част от интериора на
вашата кухня.
Сега вече вие може да приготвите еspresso лесно и бързо само с натискането на един бутон, само за миг, за семейството
и приятелите.
Всички машини имат ГАРАНЦИЯ и осигурен гаранционен и следгаранционен сервиз.
Saecoexellent сервиз номер 1 с най добра подръжка и профилактика!!!
Ново-предлагаме изкупуване на Вашата стара кафемашина(само Saeco,MIOSTAR, ROTEL, TURMIX, KONING,само
роботи!),без значение дали е работеща.
Изпращам с еконт с направена застраховка,опция преглед и тест.
РАБОТИМ И В СЪБОТА И В НЕДЕЛЯ
Телефони за контакт:
0889278039, 0879466606.0893974674
за София 0888327739, 0879372873
Skype: saecoexellent Email:saecoexellent@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/66849/avtomatichna-kafe-mashina-saeco-vienna-metalik-ili-cherna

0877696928
-Частен
Търново,Пловдив,Бургас

Детектив

-

Детективска

Агенция

Инкогнито-Велико

Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
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тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/66848/0877696928--chasten-detektiv---detektivska-agenciya-inkognito-veliko-tyrnovoplovd

КУПУВАМЕ ЕАД АД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ РЕГИОНИ
НА СТРАНАТА !!!
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ,КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС,ЗКПО и ДОПК.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
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
компетентно съдействие.
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"
тел. 0897558320 0886346230
http://obiavidnes.com/obiava/66847/kupuvame-ead-ad-ood-eood-sys-zadyljeniya--za-firmi-ot-vsichki-regioni-na-strana

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.
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тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/66846/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

КУПУВАМЕ ЕАД АД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ РЕГИОНИ
НА СТРАНАТА !!!
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ,КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС,ЗКПО и ДОПК.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
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
компетентно съдействие.
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"
тел. 0897558320 0886346230
http://obiavidnes.com/obiava/66845/kupuvame-ead-ad-ood-eood-sys-zadyljeniya--za-firmi-ot-vsichki-regioni-na-strana

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.
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тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/66844/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД
В МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски " гр Кърджали има Кожно венеролочно отделение. В отделението има специализирани
функционални кабинети - дермато-хирургична зала, помещение за криотерапия, манипулационна за локална терапия,
помещение за лечебни бани, манипулационна за вземане на кръв.
http://obiavidnes.com/obiava/66843/mbal-d-r-atanas-dafovski-ad

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/66842/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/66841/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/66840/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/66839/sigurna-rabota

Детективска Агенция Дискрет-БУРГАС СИНЕМОРЕЦ СОЗОПОЛ ПОМОРИЕ
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

Страница 83/115

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

25.08.2013

discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/66838/detektivska-agenciya-diskret-burgas-sinemorec-sozopol-pomorie

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пловдив Стара Загора Ямбол Хасково
Димитровград
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/66837/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

Товарни превози!!!!!!!!!
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/66836/tovarni-prevozi

Транспортно-спедиторски услуги
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/66835/transportno-speditorski-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
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анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/66834/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

Хидрофобен ШПЕРПЛАТ ДИРЕКТЕН ВНОСИТЕЛ - 42лв
Най-големият Вносител в България на ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ –
Планет Строй 2008 ООД предлага:
******* ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ, 1-во качество-топола, черен и кафяв филм, фенолово WBP лепило:
18х1220х2440мм;
20х1220х2440мм;
21х1220х2440мм.
****** Вилици – поцинковани;
****** ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ОСБ /OSB/ плоскости:
9х1220х2440мм
11х1220х2440мм
15х1220х2440мм
18х1220х2440мм
ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА!
Складови бази във Варна и София
0884266912; 0888416733; 02/9310348;
www.shperplat.com
www.vodoustoichivshperplat.com
www.osbbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/66833/hidrofoben-shperplat-direkten-vnositel---42lv

LexMark CX410e цветен лазерен принтер/копир/скенер/факс
LexMark CX410e цветен лазерен принтер/копир/скенер/факс, 2400x600dpi, 30/30стр/мин, RADF, 512MB, Lan1000 & USB
http://obiavidnes.com/obiava/66832/lexmark-cx410e-cveten-lazeren-printerkopirskenerfaks

Linksys AE6000
Linksys AE6000, Wireless Mini USB Adapter AC 580 Dual Band
http://obiavidnes.com/obiava/66831/linksys-ae6000

HAMA Quick & Travel Charger
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HAMA Quick & Travel Charger, зарядно за телефон, microUSB, 1000mA
http://obiavidnes.com/obiava/66830/hama-quick--travel-charger

Изработка на пчелни кошери
Парке прима ЕООД е дърводелски цех, намиращ се в гр. Лозница. Изработва кошери за пчели от качествен сух чамов
материал, на следните цени: Многокорпусни 55.00 лв. Дадан блат 10 рамков 55.00 лв. Дадан блат 12 рамков 65.00 лв.
Изработва и отделни елементи за всички видове кошери по ценоразпис. Фирмата разполага със собствен транспорт за
доставки. За повече информация и контакти : Всеки ден от 08.00 часа до 20.00 часа на следните телефони -0892 238 704
-0892 238 702
http://obiavidnes.com/obiava/66829/izrabotka-na-pchelni-kosheri

Лични Консултанти
Набираме Лични Консултанти за районите – Красно село, Борово, Гоце Делчев, Бъкстон!
http://obiavidnes.com/obiava/66828/lichni-konsultanti

Малки потребителски кредити!!!
Реномирана, небанкова финансова институция предлага малки потребителски кредити до 24 часа, само срещу копие на
лична карта и трудов договор. От нас лоялност и гъвкавост, от Вас коректност, точност и почтенност. При
необходимост и желание се обадете на GSM 0898747100. ПРОМОЦИИ!!!
http://obiavidnes.com/obiava/66827/malki-potrebitelski-krediti

Домашни кредити!
Реномирана, небанкова финансова институция предлага малки потребителски кредити до 24 часа, само срещу копие на
лична карта и трудов договор. От нас лоялност и гъвкавост, от Вас коректност, точност и почтенност. При
необходимост и желание се обадете на GSM 0898747100. ПРОМОЦИИ!!!
http://obiavidnes.com/obiava/66826/domashni-krediti

изкуственa кожа
Изкуствена кожа - Най-добрите натурални съставки за здрава кожа Трикове за мека кожа Диета за бляскава кожа,
защото тази изкуствена кожа няма нищо общо с истинското трико, високо ниво на изкусвена кожа
http://obiavidnes.com/obiava/66825/izkustvena-koja

Курсове и частни уроци по английски език
Курсове и частни уроци по английски език в София, Сливен и Ямбол от Учебен център 6+ /тел.: 0894 850 660/. Предлагаме
Ви индивидуално и групово обучение за всички нива /A1, A2, B1, B2, C1, C2/ и възрасти, както и подготовка за матура,
кандидатстване и успешно полагане на изпити за международни сертификати на ексклузивно ниски антикризисни цени!
Програмите ни по английски език отговарят на международните стандарти за съответните нива!
http://obiavidnes.com/obiava/66671/kursove-i-chastni-uroci-po-angliyski-ezik

Циклене на паркет и дюшеме от Вип Паркети
Циклене на паркет, циклене на дюшеме 4. 00 лв. кв/м. , фугиране, лакиране, редене на паркет, циклене на боя и безир 6. 00
лв. кв/м. , работим с италиански материали, редене на ламиниран паркет, монтаж на первази, качество и коректност,
работим без почивен ден.За контакти 0888927916 и http://vipparketi.com
http://obiavidnes.com/obiava/66824/ciklene-na-parket-i-dyusheme-ot-vip-parketi

Най-хубавите кафемашини Saeco от професионалисти!
Най-хубавите кафемашини Saeco от професионалисти!
Всички машини имат ГАРАНЦИЯ и осигурен гаранционен и следгаранционен сервиз.
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Изключително запазени, на атрактивни цени, гарантиращи безпроблемна работа и лесно обслужване. Кафето се дозира
автоматично само с едно натискане на бутона при, което то се смила и така получавате Вашето любимо еспресо, или
капучино директно в чашата. Отпадъкът се изхвърля в специално пригоден за това контейнер. Постоянен внос от
Швейцария, продажби на едро и дребно и много голям избор от всички модели кафе машиниГаранционен и
следгаранционен сервиз, както и резервни части за всички модели кафе машини РОБОТИ. Ново-предлагаме изкупуване на
Вашата стара кафемашина(само Saeco,MIOSTAR, ROTEL, TURMIX, KONING,само роботи!),без значение дали е
работеща. Гаранционен и следгаранционен сервиз, както и резервни части за всички модели кафе машини РОБОТИ.
Изпращат се с еконт на посочен от вас адрес.
РАБОТИМ И В СЪБОТА И В НЕДЕЛЯТелефони за контакт:
РАБОТИМ И В СЪБОТА И В НЕДЕЛЯ
Телефони за контакт:
0889278039, 08794666060893974674
за София 0888327739, 0879372873
за Хасково 0888828028
Skype:saecoexellent
email: saecoexellent@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/66823/nay-hubavite-kafemashini-saeco-ot-profesionalisti

Курс за Валутен касиер в Център за образование и наука Максима – Стара Загора !
Център за образование и наука Максима предлага на своите клиенти курс ВАЛУТЕН КАСИЕР. Продължителност на
обучението – 40 уч.ч. В курса се изучава нормативната уредба за касова дейност, организация на работа на касови
гишета, касова техника и практическо приложение, касови валутни операции, операции с чекове и кредитни карти.
Обучението дава възможност на всички успешно завършили курса да работят в банки и валутни бюра като валутни
касиери. С висок стандарт на преподаването, осигурен от квалифицирани преподаватели и съвременна учебна база.
Малки групи 6- 8 човека, индивидуален подход към всеки един от курсистите. Интензивни и полунтензивни курсове в
удобно за курсистите време (дневни, вечерни, съботно-неделни). Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с
вашето свободно време. След успешно издържан тест в края на обучението, се издава удостоверение !
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://center-maxima.com/ .
http://obiavidnes.com/obiava/66822/kurs-za-valuten-kasier-v-centyr-za-obrazovanie-i-nauka-maksima--stara-zagora-

Курс по компютърна грамотност за начинаещи ! Център МаксимА – Стара Загора!
Център за образование и наука МаксимА предлага на своите клиенти компютърно обучение WINDOWS, WORD, EXСEL,
INTERNET в 50 у.ч. Малки групи (4-6 курсисти), всеки работи на индивидуален компютър . Интензивни и полунтензивни
курсове в удобно за курсистите време (дневни, вечерни съботно-неделни). Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло
съобразено с вашето свободно време. След успешно издържан тест в края на обучението, се издава удостоверение за
завършен компютърен курс! Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/66821/kurs-po-kompyutyrna-gramotnost-za-nachinaeshti--centyr-maksima--stara-zagora

Курс по Счетоводство Център МаксимА – Стара Загора ! ОТСТЪПКИ !
Център за образование и наука МаксимА предлага курс по Счетоводство на малък и среден бизнес - 60 учебни часа, 2-3
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пъти седмично. Малки групи (4-6 курсисти), oбръща се индивидуално внимание на всеки един курсист. Интензивни и
полунтензивни курсове в удобно за курсистите време (дневни, вечерни съботно-неделни). Предлагаме и индивидуално
обучение, изцяло съобразено с вашето свободно време. След успешно издържан тест в края на обучението, се издава
удостоверение завършено обучение! Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/66820/kurs-po-schetovodstvo-centyr-maksima--stara-zagora--otstypki-

Компютърни курсове по програма ,, Аз мога повече” !
Център за образование и наука МаксимА предлага на своите клиенти безплатни компютърни курсове ( ключова
компетентност 4 – дигитална компетентност) по програма ,,Аз мога повече’’:
1.
2.
3.
4.
5.

Компютърна грамотност 1-ниво ( Windows, Word, Excel, Internet )
Компютърна грамотност 2-ниво (Windows, Word, Excel, Power Point, Access )
Офис асистент ( Word, Excel, Access, Power Point, Outlook )
Adobe Photoshop, CorelDraw
Графичен и Уеб дизайн

Малки групи, обръща се индивидуално внимание на всеки един курсист. Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за
курсистите време (дневни, вечерни, съботно-неделни).
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://center-maxima.com/ .
http://obiavidnes.com/obiava/66819/kompyutyrni-kursove-po-programa--az-moga-poveche-

Eзикови курсове в Център Максима – Стара Загора ! С 15% ОТСТЪПКА !!!
С ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА имате възможност да изучавате над 10 езика - английски, немски,
френски, испански, италиански, гръцки, турски, руски и др. С висок стандарт на преподаването, осигурен от
квалифицирани преподаватели и съвременна учебна база. Малки групи 6- 8 човека, индивидуален подход към всеки един от
курсистите. Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за курсистите време (дневни, вечерни, съботно-неделни).
Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашето свободно време. Възможност за разсрочено плащане на
таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на обучението, се издава удостоверение за
владеене на езика според Европейската езикова рамка! Специални отстъпки за безработни, ученици, пенсионери и други.
Отстъпка при записване на втори курс!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://center-maxima.com/ .
http://obiavidnes.com/obiava/66818/ezikovi-kursove-v-centyr-maksima--stara-zagora---s-15-otstypka-

Фирмено ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ в Център МаксимА – Стара Загора!
С ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА имате възможност да изучавате над 10 езика - английски, немски,
френски, испански, италиански, гръцки, турски, руски и др. С висок стандарт на преподаването, осигурен от
квалифицирани преподаватели и съвременна учебна база. Малки групи 6- 8 човека, индивидуален подход към всеки един от
курсистите. Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за курсистите време (дневни, вечерни, съботно-неделни).
Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашето свободно време. Възможност за разсрочено плащане на
таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на обучението, се издава удостоверение за
владеене на езика според Европейската езикова рамка! Специални отстъпки за безработни, ученици, пенсионери и други.
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Отстъпка при записване на втори курс!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://center-maxima.com/ .
http://obiavidnes.com/obiava/66817/firmeno-ezikovo-obuchenie-v-centyr-maksima--stara-zagora

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

НА

ЦЯЛОСТНИ И ДОВЪРШИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ :
* ОБЛИЦОВКИ: фаянс, теракота, гранитогрес, мрамор, полагане на мокет, балатум и др.
* МОНТАЖИ НА: тоалетни чинии, казанчета, умивалници, батерии, душ кабини, вани, бойлери, аксесоари ,
лайсни,ревизионни отвори,вентилатори.
* БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ: шпакловки, боядисване с бял и цветен латекс, блажно боядисване, лепене на тапети,
пръскани и декоративни мазилки.
* ДРУГИ:
- Монтаж на ГИПСКАРТОН-окачени тавани,преградни стени,предстенни обшивки.Интериорни решения.
- ЗИДАРИЯ- на тераси,преди монтаж на дограма; изграждане на ново разпределение на стени и др.
- УСВОЯВАНЕ на тераси към стаи.
- ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЕРМОИЗОЛАЦИЯ на тераси, стени, тавани,жилища, мазета и влажни помещения.
- ОБРЪЩАНЕ на врати и прозорци след поставяне на нова дограма.
- ВиК -професионален ДЕМОНТАЖ и МОНТАЖ на всички видове водопроводни мрежи..
- МОНТАЖ на ДОГРАМА-BRUGMAN,WEISS PROFIL,КОМАРНИЦИ,ЩОРИ.
- Предлагаме КАЧЕСТВЕН НЕМСКИ ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ-БЕЗПЛАТЕН МОНТАЖ И ПОДЛОЖКА, ЕСТЕСТВЕН
ТРИСЛОЕН ПАРКЕТ,МАСИВЕН ПАРКЕТ.
- КЪРТЕНЕ.ИЗВОЗВАНЕ на строит.отпадъци.
- Снабдяваме с материали БЕЗ НАДЦЕНКА.
БЕЗПЛАТЕН ОГЛЕД.Дизайнерска консултация и коректност. ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КАЧЕСТВО И СРОКОВЕ.
ДМ СТРОЙ ЕООД Ви предлага БОГАТИЯ СИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ,ПЪЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ И КОРЕКТНОСТ,за
да осъществите с лекота предстоящия Ви ремонт.Екипът ни се състои от строителен инжинер,технически
ръководител и опитни майстори,доказали качествата си на различни обекти.
Фирмата извършва груб строеж на сгради от пета категория.
ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ 0889 240 656, 0877 670 055,
Виж и научи повече за нас на : www.stroiremont.bg
http://obiavidnes.com/obiava/66816/fayansnastilkivikgipskartonshpaklovkaboyadisvaneremont-na-banya-maystoridogov

Преводи от заклети преводачи! Легализация на документи!
Преводаческа Агенция НОВ ВЕК предлага бързи писмени преводи от заклети преводачи, легализация на официални
документи във всички министерства, попълване на докумети от и за чужбина, устни преводи при нотариус, бизнес
срещи, преговори, конференции, придружаване. Предлагаме услугата „онлайн поръчка“.
Офис:
гр. Стара Загора
бул. Патриарх Евтимий №118, ет.2, офис 12 (до магазин „Перун“)
тел.:042 268600
моб.: 0898 686466
е-mail: sz@nov-vek.org
www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/66815/prevodi-ot-zakleti-prevodachi-legalizaciya-na-dokumenti

Водоустойчив Шперплат за кофраж - 42лв с ДДС - WWW.SHPERPLAT.COM
Най-големият Вносител в България на ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ –
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Планет Строй 2008 ООД предлага:
http://obiavidnes.com/obiava/66814/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj---42lv-s-dds---wwwshperplatcom

КУРС ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК – B1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по испански език по системата Espanol en marcha, ниво B1. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на испански
език. Курсът се провежда два пъти седмично – сряда и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 70 учебни часа. Начало –
26.08.2013 г.
Цена 200 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
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66813/kurs-po-ispanski-ezik--b1

Туристическа агенция НИМЕКС
Изключителни предложения за пътувания по света или нашата красива родина, Ви предлага туристическа агенция
НИМЕКС. Разполагаме с разнообразие от оферти за пътувания по крайбрежието, планините, семейни и индивидуални
прогарами, СПА – центрове и други в България. Възползвайте се и от неустоимите предложения за екскурзии, круизи,
самолетни и автобусни програми до Дубай, Тунис, Света гора, Кайро, Сенегал, Париж, Малдивите, Шри Ланка и много
други. Качество, изгодни цени и уникални преживявания ще Ви осигурим!
http://obiavidnes.com/obiava/66812/turisticheska-agenciya-nimeks

Дневен курс по испански език – А1
Учебен център Орбис организира дневен курс по испански език по системата Espanol en marcha, начално ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на испански
език. Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 ч., всичко 70 учебни часа. Начало –
03.09.2013 г.
Цена 200 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
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66811/dneven-kurs-po-ispanski-ezik--a1

КУРС ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК – A1
Учебен център Орбис организира съботен курс по испански език по системата Espanol en marcha, начално ниво. По време
на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на испански
език. Курсът се провежда веднъж седмично – събота от 10.30 до 13.30 ч., всичко 70 учебни часа. Начало – 07.09.2013 г.
Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
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Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66810/kurs-po-ispanski-ezik--a1

КУРС ПО БРАЗИЛСКИ ПОРТУГАЛСКИ - B1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по бразилски португалски B1. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 учебни часа, вторник и четвъртък от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66809/kurs-po-brazilski-portugalski-----b1

КУРС ПО БРАЗИЛСКИ ПОРТУГАЛСКИ - A2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по бразилски португалски A2. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Продължителност
50 учебни часа, вторник и четвъртък от 19.00 до 21.00 часа. Цена 160 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66808/kurs-po-brazilski-portugalski-----a2

КУРС ПО БРАЗИЛСКИ ПОРТУГАЛСКИ - А1
Учебен център Орбис организира съботен курс по бразилски португалски, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Falar, Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Продължителност
50 учебни часа, събота от 9.30 до 12.30 часа. Цена 160 лв. Начало - 24.08.2013г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66807/kurs-po-brazilski-portugalski-----a1
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КУРС ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК - В1
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, трето ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 60 часа, провежда се веднъж седмично (събота) от 10.00 до 14.20 часа. Цена 200 лв. Начало: 14. 09.
2013 г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66806/kurs-po-portugalski-ezik----v1

КУРС ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК - второ ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, второ ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, провежда се три пъти седмично (понеделник, сряда и петък) от 18.00 до 20.40 часа. Цена
160 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66805/kurs-po-portugalski-ezik----vtoro-nivo

ХИДРОФОБЕН ШПЕРПЛАТ MEGAPLEX
Хидрофобен шперплат MEGAPLEX - най-висок клас водоустойчив шперплат предлаган на българския пазар.
Продукта се предлага само от МИП ГРУП ООД. Размери на шперплата 1220x2440x21мм, лепило WBP, дебелина на всяко
платно 21мм.
Произход на водоустойчив шперплат MEGAPLEX - Индонезия. Двустрнно брандирано лого MEGAPLEX на всеки лист.
Посетете сайта ни www.megaplex.bg и www.mipgroup.eu за повече информация.
МИП ГРУП ООД предлага още хидрофобен шперплат КИТАЙ:
- 20мм черен филм второ качество.
- 20мм черен филм трето качество.
- 21мм черен филм първо качество
- 21мм кафяв филм първо качество
-МИП ГРУП ООД
MIPGROUP LTD.
0896 699 099
www.mipgroup.eu
http://obiavidnes.com/obiava/66804/hidrofoben-shperplat-megaplex

Неделен курс по португалски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира неделен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
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Aprender Portuguеs. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене.
Нивото въвежда основна лексика от 1200 – 1500 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на
португалски език. Продължителност 50 часа, всяка неделя от 10.30 до 13.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 08.09.2013
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
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/66803/nedelen-kurs-po-portugalski-ezik-za-nachinaeshti

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично (вторник и четвъртък) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 27
август
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66802/portugalski-ezik--za-nachinaeshti

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК – B1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по френски език, ниво B1. По време на обучението се развиват всички
езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се
акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Часовете се провеждат два пъти седмично, вторник и
четвъртък, от 18.30 до 20.30, общо 80 учебни часа. Цена 250 лв. Начало-17.09.2013
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66801/kurs-po-frenski-ezik--b1

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК – A1
Учебен център Орбис организира курс по френски език начално ниво по системата ECHO, начално ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски
език. Цена 250 лв. Продължителност 80 часа, два пъти седмично (сряда и петък) от 18.30 до 20.30 часа. Начало:
18.09.2013г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 10 лв на час.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
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Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66800/kurs-po-frenski-ezik--a1

Разговорен курс по италиански език
Учебен център Орбис организира разговорен курс по италиански език. Курсът е предназначен за хора учили или в момента
изучаващи италиански език от ниво А2 до С1. Целта на курса е да се развият умения за водене на разговор като се
работи по определени теми. Продължителност 30 часа, два пъти седмично (понеделник и сряда) от 18.30 до 20.30 часа.
Начало: 26 август 2013 . Цена:100лв.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66799/razgovoren-kurs-po-italianski-ezik

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – B1
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, трето ниво. Курсът се провежда по системата Qui Italia. В
процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Продължителност 80 часа,
два пъти седмично (понеделник и сряда) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 250лв. Обучението се води от квалифицирани
преподаватели с опит. Начало: 23 септември 2013
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66798/kurs-po-italianski-ezik--b1

Съботен курс по италиански език А2
Учебен център Орбис предлага съботен курс по италиански език, второ ниво. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Продължителността на курса е 80 часа, провежда се в събота от 10.00 до 13.30 часа. Цена: 250лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66797/syboten-kurs-po-italianski-ezik-a2

НЕДЕЛЕН КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – A1
Учебен център Орбис организира

неделен курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
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Progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда всяка неделя от 10.00 до 13.30 часа. Цена: 250 лева. Начало:
22.09.2013г
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
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/66796/nedelen-kurs-po-italianski-ezik--a1

ЕТ „ИНТЕРЕС 2000” - МУСА МУСОВ
ИНТЕРЕС 2000 МУСА МУСОВ е млекопреработвателно предприятие в с. Ситово, Силистра. Изкупува мляко от
пунктове в Шумен, Търговище, Русе, Силистра; произвежда бяло саламурено сирене - краве и овче, кисело мляко 3,6%,
кашкавал и айран. 086632238, interes2000@mail.bg
http://obiavidnes.com/obiava/66795/et-interes-2000---musa-musov

POLYTRON BULGARIA Онлайн Магазин
Смяната на масла на 10 000 км. е вече история ! POLYTRON Ви предлага масла за 25 000 км. и 50 000 км. ! С POLYTRON
спестявате време и пари !
За поръчки тел: 0888 77 15 15 и Skype: polytron_bulgaria всеки ден от 9 до 21 часа.
www.polytron.org
http://obiavidnes.com/obiava/66794/polytron-bulgaria-onlayn-magazin

POLYTRON BULGARIA Онлайн Магазин
Смяната на масла на 10 000 км. е вече история ! POLYTRON Ви предлага масла за 25 000 км. и 50 000 км. ! С POLYTRON
спестявате време и пари !
За поръчки тел: 0888 77 15 15 и Skype: polytron_bulgaria всеки ден от 9 до 21 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/66793/polytron-bulgaria-onlayn-magazin

Разкодиране на телефони !!
Ако сте купили неизползваем телефон, нашата фирма може да разшифрова всяко устройство ! Специализирани сервизни
работи на умопомрачаващи цени!
http://obiavidnes.com/obiava/66792/razkodirane-na-telefoni-

Детективска агенция "Стар"-0885350440/ Варна
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
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Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
http://obiavidnes.com/obiava/66791/detektivska-agenciya-star-0885350440-varna

Детективска агенция "Стар"-0885350440/ Бургас
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
http://obiavidnes.com/obiava/66790/detektivska-agenciya-star-0885350440-burgas

ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ ДИРЕКТЕН ВНОСИТЕЛ - WWW.SHPERPLAT.COM
Най-големият Вносител в България на ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ –
Планет Строй 2008 ООД предлага:
******* ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ, 1-во качество-топола, черен и кафяв филм, фенолово WBP лепило:
18х1220х2440мм;
20х1220х2440мм;
21х1220х2440мм.
****** Вилици – поцинковани;
****** ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ОСБ /OSB/ плоскости:
9х1220х2440мм
11х1220х2440мм
15х1220х2440мм
18х1220х2440мм
ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА!
Складови бази във Варна и София
0884266912; 0888416733; 02/9310348;
www.shperplat.com
www.vodoustoichivshperplat.com
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www.osbbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/66789/vodoustoychiv-shperplat-direkten-vnositel---wwwshperplatcom

ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ ДИРЕКТЕН ВНОСИТЕЛ - WWW.SHPERPLAT.COM
Най-големият Вносител в България на ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ –
Планет Строй 2008 ООД предлага:
******* ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ, 1-во качество-топола, черен и кафяв филм, фенолово WBP лепило:
18х1220х2440мм;
20х1220х2440мм;
21х1220х2440мм.
****** Вилици – поцинковани;
****** ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ОСБ /OSB/ плоскости:
9х1220х2440мм
11х1220х2440мм
15х1220х2440мм
18х1220х2440мм
ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА!
Складови бази във Варна и София
0884266912; 0888416733; 02/9310348;
www.shperplat.com
www.vodoustoichivshperplat.com
www.osbbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/66788/vodoustoychiv-shperplat-direkten-vnositel---wwwshperplatcom

Аз съм млад тъмнокос на 27 годишен от люлин съм и моля тази обява одговаря само за момичета на тел 0877637211
http://obiavidnes.com/obiava/66787/az-sym-mlad-tymnokos-na-27-godishen-ot-lyulin-sym-i-molya-tazi-obyava-odgovarya-samo-

Обичам да правя секс с момиче за повече време търся спешно да се запозная със младо и
неопитно момиче за секс забавлнеия предлагам само стандартни усл
Аз съм млад тъмнокос на 27 годишен от люлин съм и моля тази обява одговаря само за момичета на тел 0877637211
http://obiavidnes.com/obiava/66786/obicham-da-pravya-seks-s-momiche-za-poveche-vreme-tyrsya-speshno-da-se-zapoznaya-sys-ml

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-РУСЕ СИЛИСТРА ВЕЛИКО ТЪРНОВО СВИЩОВ
ШУМЕН
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
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3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/66785/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-ruse-silistra-veliko-tyrnovo-svishtov-shum

Детективска Агенция Дискрет-Русе Шумен Велико Търново
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/66784/detektivska-agenciya-diskret-ruse-shumen-veliko-tyrnovo

Разкрасителни процедури !
Търсите професионален фризьор?! Нашите експерти предлагат пълна гама от боядисвания, подстригвания и стайлинг
техники за оформяне на Вашата коса и прическа за да може Вие да бъдете наистина ослепителни.
http://obiavidnes.com/obiava/66783/razkrasitelni-proceduri-

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД
и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА. 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.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
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 АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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
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решение с компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83
БЕЗ ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/66782/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД
и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА. 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.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
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 АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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 компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83
БЕЗ ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/66781/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД
и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА. ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
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Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
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 АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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 компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83
БЕЗ ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/66780/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Гроу Комб лазерна четка за коса
Гроу Комб лазерна четка за коса
Гроу Комб използва инфрачервени и лазерни лъчи с терапевтично действие. Тяхната енергия достига корените и
подобрява кръвообращението на скалпа!
Тя предизвиква появата на нови корени в кожните торбички и растеж на нова коса!
Резултатът е стимулация и обновяване на отделните кожни торбички на косъма,
водещи до възстановяване растежа на косата!
Гроу Комб има режим на вибрация за приятен масаж на скалпа. Ускорява кръвообращението и повишава притока на
кръв!
Използвайте 10 минути на ден и вижте резултата!
Ако косата отдавна ви е казала 'Сбогом', отстранете приставката и използвайте направо върху скалпа!
Гроу Комб е лесна за използване, получавате и 3 подаръка:
1 ръчен масажор
2 четка за коса
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3 комплект за маникюр
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/66779/grou-komb-lazerna-chetka-za-kosa

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/66778/magic-ex-hose--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-pyti

Вентилатор с водна мъгла
Вентилатор с водна мъгла
Особено подходящ както за заведения и търговски обекти, така също и за собствената ви градина или тераса.
Осигурете комфорта си през летните жеги!
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Вентилаторът, произвеждащ водна мъгла осезателно понижава околната температура, повишава влажността,
спомага за прогонването на нежеланите насекоми, отстранява прах и вредни частици във въздуха.
Посредством ултразвук, този иновативен модел вентилатор превръща водата в мъгла с големина на микрокапката до 3
микрона.
Образуваните микрокапки поглъщат топлинната енергия от въздуха и се изпаряват.
Температурата се понижава с до 8°C. Създава се приятен хладен бриз.
Колкото по-горещ и сух е обкръжаващия въздух, толкова по-интензивно е изпарението, a съответно и охлаждането.
Гаранционен срок: 12 месеца
Произход: Китай
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/66777/ventilator--s-vodna-mygla

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/66776/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

Страница 102/115

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

25.08.2013

удобно боядисване,без мръсотия и бъркотия.
Боядисвайте като професионалист за минимално време и усилия!
ПРЕДИМСТВА
-

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

Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/66775/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

Детективска агенция Респект
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com.Частен детектив Давидов.
http://obiavidnes.com/obiava/66774/detektivska-agenciya-respekt

Детективска агенция Респект
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com.Частен детектив Давидов.
http://obiavidnes.com/obiava/66773/detektivska-agenciya-respekt

Детективска агенция Респект
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com.Частен детектив Давидов.
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http://obiavidnes.com/obiava/66772/detektivska-agenciya-respekt

Saeco Incanto Sirius
Saeco Incanto Sirius
Машините са подходящи за домашна употреба,основно прегледани и настроени, отстранени всякакви забележки,имат
гаранция и гаранционни стикери.
Благодарение на керамичните кафемелачки кафето се смила по-равномерно, без да прегрява, което ще се позволи широк
кръг от вкусове на еспресото ви. Предварително накисване функция,която по-пълно ще разкрие палитрата от вкусове.С
използването на SBS системата ще можете да регулирате плътността на каймака на кафейната напитка, без да се
променят останалите параметри.
Един прекрасен подарък за вашия любим човек.
Капучино и лате не отнема много от времето си, тъй като кафе-машина е оборудвана с два бойлера,един за пара и друг
за топла вода . A дюза "Cappuccino" ще осигури пищна млечна пяна без много усилия.
Saeco Incanto Sirius е най скъпата домакинска автоматична машина за еспресо, и в продължение на много години тя със
сигурност е сред най-добрите машини(мерцедеса на домашните машини).Корпуса е направен от най скъпата
нераждавейка,вложени са най скъпите и качественни материали.
Saecoexellent сервиз номер 1 с най добра подръжка и профилактика!!!
Ново-предлагаме изкупуване на Вашата стара кафемашина(само Saeco, MIOSTAR, ROTEL, TURMIX, KONING, само
роботи!), без значение дали е работеща
Изпращам с еконт с направена застраховка,опция преглед и тест.
За справка Mtel 0889278039,Vivacom 0879466606, Globil 0893974674.
за София 0888327739, 0879372873
Skype: saecoexellent Email:saecoexellent@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/66771/saeco-incanto-sirius

Частен детектив Респект/Плевен
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com.Частен детектив Давидов.
http://obiavidnes.com/obiava/66770/chasten-detektiv-respektpleven

Ремонт на покриви, хидроизолации, топлоизолации, вътрешни ремонти и строителство в цялата
страна.
Строителна фирма Рус–Булстрой ЕООД извършва:
- Строителство, ремонт и хидроизолация на всички видове покриви – PVC и битумни мембрани, керемиди, ламарини,
улуци, водосточни тръби, воронки, бордове и комини, дървени конструкции, капандури, битумни керемиди.
- Саниране с автовишка, скеле или алпийски способ.
- Хидроизолация и топлоизолация на стени, основи, фундаменти, подземни съоръжения, мостове и виадукти.
- Строителни ремонти от всякакъв вид – зидане, мазилка, шпакловка, боядисване, фаянс и теракота.
- Безплатни огледи и изготвяне на оферти.
- Почистване и извозване на отпадъците до сметище.
- Високо качество.
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- Ниски цени.
- Многогодишна гаранция.
Фирмата разполага с високо квалифицирани специалисти с многогодишен опит. Те имат постоянна готовност да
приемат и изпълнят поръчки за строително-монтажни дейности във всяка точка на България и чужбина, по всяко време.
За повече информация, посетете сайта ни.
>> GSM : 0898 432 248
>> Телефон/ Факс : 082 860 401
>> Mail : rus_bulstroi@abv.bg
>> Сайт : http://rus-bulstroi.com
http://obiavidnes.com/obiava/66769/remont-na-pokrivi-hidroizolacii-toploizolacii-vytreshni-remonti-i-stroitelstvo

НОВО! ХИТ! ОТКАЖИ ЦИГАРИТЕ ЗАВИНАГИ С ZEROSMOKE ** от 60 на 29 лв.
ОТКАЖИ ТЮТЮНОПУШЕНЕТО ЛЕСНО, БЪРЗО, БЕЗПРОБЛЕМНО
И ЗАВИНАГИ С ИНОВАТИВНИЯ МЕТОД ZEROSMOKE MAGNETS
** НАД ДВА МИЛИОНА ПУШАЧИ СА СЕ ОТКАЗАЛИ ОТ ВРЕДНИЯ НАВИК
ИЗПОЛЗВАЙКИ НОВАТА ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ ZEROSMOKE!
Вече сте опитвали: лепенки; дъвки; таблетки; електронни цигари; лазер; акупунктура; хипноза и др. за отказване на
тютюнопушенето, но резултатите така и не идват, или са временни и със странични ефекти.
В последно време в помощ на пушачите решили да се откажат от вредния навик, се предлага нова иновативна
технология за терапевтична акупресура на ухото под търговското наименование ZeroSmoke.
Използва аурикуларна терапия и принципите на акупресурата, за подтискане желанието за цигара. Аурикуларната
терапия спомага за освобождаването на същите ендорфини, които се произвеждат при пушене.
Използват се два миниатюрни, дискретни, мощни биомагнита с минимални размери: 5х1 мм и 8х1 мм и 24-каратово
златно покритие. Позлатяването е с цел засилване проводящите свойства на магнитите и предпазване на кожата от
възможно дразнене и причиняване на алергии.
ZeroSmoke няма противопоказания, не дава странични ефекти и може да се използва без консултиране с лекар. Този нов
метод не изисква ограничения върху ежедневния начин на живот. Той е ефикасен, лесен, евтин и напълно безопасен!
ZeroSmoke се използва като големият магнит се поставя в предната горна част на ушната мида на лявото ухо
(„леваците” използват дясното ухо), а по-малкия се поставя срещу него зад ухото. Поставянето на магнитите може да
се премести в долната част на ухото, където се носят обиците, ако е по-удобно за носене.
Магнитите взаимно се привличат и затова не падат. Те оказват натиск върху точката, стимулираща
невротрансмитерите и предизвикват производството на същите ендорфини, които се освобождават при пушене.
С ZeroSmoke не е нужно цигарите да се отказват изведнъж. Може да се продължи да се пуши по време на първите 6-7
дни. Постепенно, се забелязва, че броят на цигарите се намалява и след 20-25 дни, желанието за пушене напълно изчезва.
Системата за индивидуална терапия е разработена и патентована в Италия и за разлика от повечето методи за
отказване на цигарите не използва изкуствени заместители. Тя е изключително ефективна, получила е световен патент,
преминала е клинични изследвания и е получила одобрение от европейски и американски здравни организации.
Магнитите се носят 3-4 ч. дневно и е препоръчително да се поставят
и носят в тиха и спокойна атмосфера след вечеря. Преди лягане магнитите се свалят.
ZeroSmoke системата е спечелила доверието на лекари и учени, и се споменава в десетки специализирани издания.
Препоръчва се от Европейския център за контрол на тютюнопушенето и международни организации.
Статистиката отбелязва, че досега над 2 млн. пушачи са се възползвали от тази медицинска иновативна технология и
безпроблемно успешно са се отказали от неприятния и вреден навик на тютюнопушене.
Видеоклипове:
http://youtu.be/OZ1Zd37f0CA
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http://youtu.be/3M2nIuFvbns
http://youtu.be/4vxlKRwZFvo
ZeroSmoke не трябва да се използва от хора с пейсмейкъри, дефибрилатори и други електро-медицински устройства,
както и от бременни жени.
При получаване на нежелана реакция да се спре употребата на ZeroSmoke
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ.
ШОКОВА ЦЕНА 29 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт Експрес с наложен платеж; такса при
получаване от офиса 4 лв. и до адрес 5,90 лв. и получаване
на следващия ден, а до селища без офис на Еконт такса 7,20 лв. и
получаване до три работни дни.
Ползва се намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/66768/novo-hit-otkaji-cigarite-zavinagi-s-zerosmoke---ot-60-na-29-lv

НОВО! ХИТ! ОТКАЖИ ЦИГАРИТЕ ЗАВИНАГИ С ZEROSMOKE ** от 60 на 29 лв.
ОТКАЖИ ТЮТЮНОПУШЕНЕТО ЛЕСНО, БЪРЗО, БЕЗПРОБЛЕМНО
И ЗАВИНАГИ С ИНОВАТИВНИЯ МЕТОД ZEROSMOKE MAGNETS
** НАД ДВА МИЛИОНА ПУШАЧИ СА СЕ ОТКАЗАЛИ ОТ ВРЕДНИЯ НАВИК
ИЗПОЛЗВАЙКИ НОВАТА ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ ZEROSMOKE!
Вече сте опитвали: лепенки; дъвки; таблетки; електронни цигари; лазер; акупунктура; хипноза и др. за отказване на
тютюнопушенето, но резултатите така и не идват, или са временни и със странични ефекти.
В последно време в помощ на пушачите решили да се откажат от вредния навик, се предлага нова иновативна
технология за терапевтична акупресура на ухото под търговското наименование ZeroSmoke.
Използва аурикуларна терапия и принципите на акупресурата, за подтискане желанието за цигара. Аурикуларната
терапия спомага за освобождаването на същите ендорфини, които се произвеждат при пушене.
Използват се два миниатюрни, дискретни, мощни биомагнита с минимални размери: 5х1 мм и 8х1 мм и 24-каратово
златно покритие. Позлатяването е с цел засилване проводящите свойства на магнитите и предпазване на кожата от
възможно дразнене и причиняване на алергии.
ZeroSmoke няма противопоказания, не дава странични ефекти и може да се използва без консултиране с лекар. Този нов
метод не изисква ограничения върху ежедневния начин на живот. Той е ефикасен, лесен, евтин и напълно безопасен!
ZeroSmoke се използва като големият магнит се поставя в предната горна част на ушната мида на лявото ухо
(„леваците” използват дясното ухо), а по-малкия се поставя срещу него зад ухото. Поставянето на магнитите може да
се премести в долната част на ухото, където се носят обиците, ако е по-удобно за носене.
Магнитите взаимно се привличат и затова не падат. Те оказват натиск върху точката, стимулираща
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невротрансмитерите и предизвикват производството на същите ендорфини, които се освобождават при пушене.
С ZeroSmoke не е нужно цигарите да се отказват изведнъж. Може да се продължи да се пуши по време на първите 6-7
дни. Постепенно, се забелязва, че броят на цигарите се намалява и след 20-25 дни, желанието за пушене напълно изчезва.
Системата за индивидуална терапия е разработена и патентована в Италия и за разлика от повечето методи за
отказване на цигарите не използва изкуствени заместители. Тя е изключително ефективна, получила е световен патент,
преминала е клинични изследвания и е получила одобрение от европейски и американски здравни организации.
Магнитите се носят 3-4 ч. дневно и е препоръчително да се поставят
и носят в тиха и спокойна атмосфера след вечеря. Преди лягане магнитите се свалят.
ZeroSmoke системата е спечелила доверието на лекари и учени, и се споменава в десетки специализирани издания.
Препоръчва се от Европейския център за контрол на тютюнопушенето и международни организации.
Статистиката отбелязва, че досега над 2 млн. пушачи са се възползвали от тази медицинска иновативна технология и
безпроблемно успешно са се отказали от неприятния и вреден навик на тютюнопушене.
Видеоклипове:
http://youtu.be/OZ1Zd37f0CA
http://youtu.be/3M2nIuFvbns
http://youtu.be/4vxlKRwZFvo
ZeroSmoke не трябва да се използва от хора с пейсмейкъри, дефибрилатори и други електро-медицински устройства,
както и от бременни жени.
При получаване на нежелана реакция да се спре употребата на ZeroSmoke
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ.
ШОКОВА ЦЕНА 29 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт Експрес с наложен платеж; такса при
получаване от офиса 4 лв. и до адрес 5,90 лв. и получаване
на следващия ден, а до селища без офис на Еконт такса 7,20 лв. и
получаване до три работни дни.
Ползва се намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/66767/novo-hit-otkaji-cigarite-zavinagi-s-zerosmoke---ot-60-na-29-lv

УЛТРАЗВУКОВО ИЗКУСТВЕНО СТАРЕЕНЕ НА АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ и др.+ 3
ПОДАРЪКА **129 лв.
ХИТ! БЪРЗО стареене на алкохол- 20 л. РАКИЯ за 3 ч. на 10 г.!?!+3 ПОДАРЪКА! *129 лв.
НОВО! СВЕТОВЕН ХИТ! ПОДОБРЕНА МОДИФИКАЦИЯ!
УНИВЕРСАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ АКТИВАТОР
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VOLCANO EXPERT-М ЗА ИЗКУСТВЕНО СТАРЕЕНЕ
(ОТЛЕЖАВАНЕ) НА АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ и др.
ВЗЕМИ 5 ПОДАРЪКА (за около 30-35 лв.): крачкомер, цифров телесен
термометър, щипка против хъркане, нокторезачка и фенерче
** НЕВЕРОЯТНО! НОВОСВАРЕНА РАКИЯ ОБРАБОТЕНА НЯКОЛКО ЧАСА СТАРЕЕ
ДЕСЕТКИ ГОДИНИ, ПОДОБРЯВА СЕ ВКУСА И СЕ ПРЕМАХВА МЕТИЛОВИЯ АЛКОХОЛ!
** ВЕЧЕ НЕ СЕ ЧАКА С ГОДИНИ ЗА ОТЛЕЖАЛА РАКИЯ, ВОДКА, УИСКИ, ВИНО и др.!
** УРЕДЪТ СЕ ИЗПОЛЗВА И ЗА ОБРАБОТКА, ДЕЗИНФЕКЦИЯ И УДЪЛЖАВАНЕ
СРОКА НА СЪХРАНЕНИЕ НА ВОДА, МЛЯКО, СОКОВЕ, ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ,
МЕСО, РИБА, ДОМАКИНСКИ ПРИБОРИ, БИЖУТА, ИГРАЧКИ и много др.!
Универсалният ултразвуков активатор VOLCANO EXPERT-М се използва за изкуствено стареене (отлежаване) на всички
видове спиртни напитки, подобряване на вкусовите качества, удължаване срока на съхранение, премахва метиловия
алкохол и вредните за здравето съставки.
Мощното ултразвуково поле гарантира:
- премахване на вредни интермолекулярни и разграждане на високомолекулни съединения в алкохола;
- активиране процесите на естерификация, които подобряват вкусовите качества, получавани при продължително
стареене (отлежаване) на алкохолните напитки;
- пълна дезинфекция и удължаване срока на съхранение на всякакъв вид течности.
Независимо от своя произход (промишлен или домашен) алкохолните напитки съдържат различни вредни вещества,
които влияят върху вкусовите им качества, а в някои случаи могат да са опасни и за здравето.
Класическото стареене на алкохолните напитки в дървени съдове (бъчви) за подобряване на качеството отдалечава във
времето десетки години за постигане на максимални вкусови качества. С уреда VOLCANO EXPERT-М това се постига за
считани часове.
Обработеният с уреда алкохол не предизвиква сутрешно главоболие и неразположение, поради елиминиране на метиловия
алкохол и компонентите, причиняващи тези нездравословни последици.
Под въздействието на ултразвуковия уред се постига ускорено стареене на алкохола, тъй като се ускоряват редица
физикохимични процеси, водещи до отделяне на вредните компоненти- лесно летливи (метилов алкохол и ацеталдехид) и
деструкция на високомолекулните съединения. Едновременно с това протича естерификация с участие на естествените
компоненти на дестилатите- етилов алкохол и органични киселини (винена, оцетна, лимонена, ябълкова и др.), при което
се образуват естери- ароматни вещества. В резултат се подобряват ароматните и вкусови характеристики на
алкохолните напитки, като се запазват непроменени цветът и бистротата.
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
- модел ZV-12;
- входяща мощност 25 W;
- акустична мощност 15 W;
- обем на обработваната течност: до 20 литра;
- температура на обработване: от 5 до 400С;
- тегло 360 грама.
При използване на уреда за изкуствено стареене (отлежаване) на алкохолни напитки минималното време е около 30 мин.
на литър, като с удължаване на времето на обработка, се постигат значително по-добри резултати. При дезинфекция
на вода, водни разтвори и плодови сокове минималното време за обработка е 10 мин. на литър.
Експериментално е установено, че обработеният алкохол с ултразвук се усвоява и разгражда в организма около 30%
по-бързо в сравнение с необработения, което е сигурна гаранция за повишаване на неговите качества.
В инструкцията за експлоатация на уреда много подробно (на 30 стр.) са дадени начините за обработка на течности,
дезинфекция, стареене и намаляване на вредните вещества, обработка на мляко, плодове и зеленчуци, месо, месни
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продукти и риба; на продукти преди замразяване и при размразяване; приготвяне на студени чайове, екстракция на
плодове и билки; пълна дезинфекция на бельо, дрехи, текстилни материали, обувки, домакински прибори и приспособления,
детски съдове, принадлежности и играчки и много др.
В инструкцията са посочени изискванията за безопасност, противопожарни мерки и гаранционните условия.
Мнение на читатели за стария модел на уреда VOLCANO EXPERT за стареене на алкохол може да прочетете в сайта:
http://www.renault-bg.com/smf/index.php?topic=146549.0
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ.
ЦЕНА 129 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт Експрес с наложен платеж; такса
при получаване от офиса 7,30 лв., до адрес 8,40 лв. и получаване
на следващия ден, а до селища без офис на Еконт такса 9,70 лв. и
получаване до 3 работни дни.
Ползва се намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/66766/ultrazvukovo-izkustveno-stareene-na-alkoholni-napitki-i-dr-3-podaryka-129-lv

Почивка в къща за гости в Троянския балкан
Къща" Зора" се намира между градовете Ловеч и Троян на 6 км от магистрала София-Варна. Сгушено в полите на Стара
планина село Лешница предлага една приятна и спокойна почивка сред чист въздух,тишина,дъбови и борови гори и красиви
местности. На разположение на гостите са 15 места за спане /4 тройни,1 двойна, 1 единична стая/,4 бани/тоалетни
,механа с напълно оборудвана кухня,50"телевизор ,камина.Помещението е подходящо за семейни тържества за 20-25
души.Можете да ползвате безжичен интернет. В големия озеленен двор са разположени 2 барбекюта,басейн с шезлонги
и други кътчета за отмора и забавления.От панорамната тераса се открива невероятна гледка към
Балкана.Любителите на риболова могат да опитат късмета си в течащата покрай селото р.Осъм и близките
язовири.Можете да си направите разходки из дъбовите и борови гори наоколо.Домакините ще Ви поглезят с домащна
троянска сливова ракия,боб в гърне,лучници,сланинка на жар и други балканджийски вкусотии.Близостта на Ловеч и
Троян предлага посещения на музеи,Троянски манастир ,зоопарк, ферма за щрауси,Природо-Научен музей,Покрития мост
в Ловеч с красиви магазинчета и кафенета над р.Осъм,Стария град "Вароша",крепостта"Хисаря".На около 50 км от
с.Лешница се намират красивите Крушунски водопади и Деветашката пещера.Ще останете очаровани от красотата и
величието на природата.За повече информация-0888493341 и на сайта ни vila-zora.com Цена за цялата къща:200 лв.летен
сезон,250 лв.зимен сезон.За повече от 3 нощувки 10%отстъпка.Цена за празници-по договаряне.
http://obiavidnes.com/obiava/66765/pochivka-v-kyshta-za-gosti-v-troyanskiya-balkan

Почивка в къща за гости в Троянския балкан
Къща" Зора" се намира между градовете Ловеч и Троян на 6 км от магистрала София-Варна. Сгушено в полите на Стара
планина село Лешница предлага една приятна и спокойна почивка сред чист въздух,тишина,дъбови и борови гори и красиви
местности. На разположение на гостите са 15 места за спане /4 тройни,1 двойна, 1 единична стая/,4 бани/тоалетни
,механа с напълно оборудвана кухня,50"телевизор ,камина.Помещението е подходящо за семейни тържества за 20-25
души.Можете да ползвате безжичен интернет. В големия озеленен двор са разположени 2 барбекюта,басейн с шезлонги
и други кътчета за отмора и забавления.От панорамната тераса се открива невероятна гледка към
Балкана.Любителите на риболова могат да опитат късмета си в течащата покрай селото р.Осъм и близките
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язовири.Можете да си направите разходки из дъбовите и борови гори наоколо.Домакините ще Ви поглезят с домащна
троянска сливова ракия,боб в гърне,лучници,сланинка на жар и други балканджийски вкусотии.Близостта на Ловеч и
Троян предлага посещения на музеи,Троянски манастир ,зоопарк, ферма за щрауси,Природо-Научен музей,Покрития мост
в Ловеч с красиви магазинчета и кафенета над р.Осъм,Стария град "Вароша",крепостта"Хисаря".На около 50 км от
с.Лешница се намират красивите Крушунски водопади и Деветашката пещера.Ще останете очаровани от красотата и
величието на природата.За повече информация-0888493341 и на сайта ни vila-zora.com Цена за цялата къща:200 лв.летен
сезон,250 лв.зимен сезон.За повече от 3 нощувки 10%отстъпка.Цена за празници-по договаряне.
http://obiavidnes.com/obiava/66764/pochivka-v-kyshta-za-gosti-v-troyanskiya-balkan

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пловдив Стара Загора Ямбол Хасково
Димитровград
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/66763/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

Детективска Агенция Дискрет-БУРГАС СИНЕМОРЕЦ СОЗОПОЛ ПОМОРИЕ
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/66762/detektivska-agenciya-diskret-burgas-sinemorec-sozopol-pomorie

Детективска
Агенция
Инкогнито
Частен
БУРГАС,ВАРНА,НЕСЕБЪР,СВ.ВЛАС,СЛЪНЧЕВ БРЯГ,РАВДА
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
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-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/66761/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---burgasvarnanesebyrsvvlass

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив - Русе , София , Пазарджик
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/66760/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---ruse--sofiya--pazardjik

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,
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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/66759/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

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!
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
http://obiavidnes.com/obiava/66758/detektivski-uslugi-ot-detektivska-agenciya-foks-bylgariya

ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ-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!
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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
http://obiavidnes.com/obiava/66757/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-fox

Частен Детектив - Детективска Агенция Инкогнито-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/66756/chasten-detektiv---detektivska-agenciya-inkognito-burgas

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,
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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/66755/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---burgasnesebyryambol

0877696928 -Частен Детектив - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/66754/0877696928--chasten-detektiv---detektivska-agenciya-inkognito

Частен детектив Респект/Плевен
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com.Частен детектив Давидов.
http://obiavidnes.com/obiava/66753/chasten-detektiv-respektpleven

Частен детектив Респект/Плевен
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
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престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com.Частен детектив Давидов.
http://obiavidnes.com/obiava/66752/chasten-detektiv-respektpleven

Товарни превози
http://alabala.bg/posting

vhod, facebook

http://obiavidnes.com/obiava/66751/tovarni-prevozi

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-РУСЕ СИЛИСТРА ВЕЛИКО ТЪРНОВО СВИЩОВ
ШУМЕН
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/66750/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-ruse-silistra-veliko-tyrnovo-svishtov-shum

Детективска Агенция Дискрет-БУРГАС СИНЕМОРЕЦ СОЗОПОЛ ПОМОРИЕ
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/66749/detektivska-agenciya-diskret-burgas-sinemorec-sozopol-pomorie
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