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Професионални детективски услуги - 0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
http://obiavidnes.com/obiava/75407/profesionalni-detektivski-uslugi----0885350440

15.6" (39.62 cm) Acer TravelMate P255 (NX.V9GEX.003)
15.6" (39.62 cm) Acer TravelMate P255 (NX.V9GEX.003), черен, четириядрен Haswell Intel® Core™ i7 4500U 1.8/3.0 GHz,
FULL HD LED Display & AMD Radeon™ R7 265 2GB (HDMI), 8GB, 1TB, USB3.0, Linux, 2.35kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75596/156-3962-cm-acer-travelmate-p255-nxv9gex003

15.6" (39.62 cm) Acer TravelMate P255 (NX.V9GEX.004)
15.6" (39.62 cm) Acer TravelMate P255 (NX.V9GEX.004), черен, двуядрен Intel® Core™ i3 4010U 1.7 GHz, FULL HD LED
Display & AMD Radeon™ R7 265 2GB (HDMI), 4GB, 1TB, USB3.0, Linux, 2.35kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75594/156-3962-cm-acer-travelmate-p255-nxv9gex004

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Благоевград Сандански Банско
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/75616/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-blagoevgrad-sandanski-bansko

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
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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/75615/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/75614/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

15.6" (39.62 cm) Acer TravelMate P455 (NX.V8NEX.002)
15.6" (39.62 cm) Acer TravelMate P455 (NX.V8NEX.002), двуядрен Intel® Core™ i3 4010U 1.7 GHz, HD LED Display & AMD
Radeon™ HD 8750M 2GB (HDMI), 4GB, 750GB, fingerprint, USB3.0, Linux, 2.4kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75591/156-3962-cm-acer-travelmate-p455-nxv8nex002

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/75613/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/75612/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.

Страница 3/115

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

26.01.2014

тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/75611/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

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
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/75610/detektivski-uslugi---chasten-detektiv-0888400413

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
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Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/75609/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi

15.6" (39.62 cm) Acer TravelMate P455 (NX.V8NEX.003)
15.6" (39.62 cm) Acer TravelMate P455 (NX.V8NEX.003), двуядрен Intel® Core™ i5 4200U 1.6/2.6Ghz, HD LED Display & AMD
Radeon™ HD 8750M 2GB (HDMI), 4GB, 1000GB, fingerprint, USB3.0, Linux, 2.4kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75586/156-3962-cm-acer-travelmate-p455-nxv8nex003

InSighting Relax Zone
Мястото за антистрес и дълго жадуван релакс
Времето... за себе си
06, 13, 20 и 27 януари (всеки понеделник) - от 19:15 часа
Цикъл от релаксации : "Татхагата - да преминеш на отсрещния бряг"
Четири трансформиращи медитации за прекосяване на реката от себеограничения, стереотипи, неосъзнатост и зоната
на сигурност
http://obiavidnes.com/obiava/75608/insighting-relax-zone

15.6" (39.62 cm) Acer TravelMate P455 (NX.V8NEX.004)
15.6" (39.62 cm) Acer TravelMate P455 (NX.V8NEX.004), четириядрен Haswell Intel® Core™ i7 4500U 1.8/3.0 GHz, HD LED
Display & AMD Radeon™ HD 8750M 2GB (HDMI), 8GB, 1000GB, fingerprint, USB3.0, Linux, 2.4kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75584/156-3962-cm-acer-travelmate-p455-nxv8nex004

продавам навиващо намотаващо устройство за кабел тел въже конци
продавам навиващо намотаващо устройство за кабел тел въже конци Българско производство състояние чисто ново
степени за регулиране на оборотите размер на вала ф 30 мм-0899772903
http://obiavidnes.com/obiava/75607/prodavam-navivashto-namotavashto-ustroystvo-za-kabel-tel-vyje-konci

15.6" (39.62 cm) Acer TravelMate P455 (NX.V8NEX.005)
15.6" (39.62 cm) Acer TravelMate P455 (NX.V8NEX.005), двуядрен Intel® Core™ i5 4200U 1.6/2.6Ghz, FULL HD LED Display
& AMD Radeon™ HD 8750M 2GB (HDMI), 8GB, 1000GB, fingerprint, USB3.0, Linux, 2.4kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75579/156-3962-cm-acer-travelmate-p455-nxv8nex005

Кърти,Почиства, Извозва отпадъците, ВИК и Довършителни работи на Ниски Цени!
Рамбо-1 ЕООД Кърти,Почиства, Извозва отпадъците, ВИК и Довършителни работи на Ниски Цени!
0878907360,029737707 Румен Радев
http://obiavidnes.com/obiava/66598/kyrtipochistva-izvozva-otpadycite-vik-i-dovyrshitelni-raboti-na-niski-ceni
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15.6" (39.62 cm) Acer TravelMate P455 (NX.V8NEX.006)
15.6" (39.62 cm) Acer TravelMate P455 (NX.V8NEX.006), четириядрен Haswell Intel® Core™ i7 4500U 1.8/3.0 GHz, FULL HD
LED Display & AMD Radeon™ HD 8750M 2GB (HDMI), 8GB, 1000GB, fingerprint, USB3.0, Linux, 2.4kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75578/156-3962-cm-acer-travelmate-p455-nxv8nex006

15.6" (39.62 cm) ACER V5-572G (NX.MAGEX.006)
15.6" (39.62 cm) ACER V5-572G (NX.MAGEX.006), двуядрен Intel Core i5 3337U 1.8/2.7 GHz, HD LED Display & GeForce GT
720M 2GB (HDMI), 6GB, 1TB, USB3.0, Linux, 2.0kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/75577/156-3962-cm-acer-v5-572g-nxmagex006

15.6" (39.62 cm) ACER V5-572G (NX.MAKEX.009)
15.6" (39.62 cm) ACER V5-572G (NX.MAKEX.009), четириядрен Intel® Core™ i7 3537U 2.0/3.1 GHz, HD LED Display &
GeForce GT 750M 4GB (HDMI), 8GB, 1TB, USB3.0, Linux, 2.0kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/75576/156-3962-cm-acer-v5-572g-nxmakex009

17.3" (43.94 cm) Acer Aspire E1-772G (NX.MHLEX.009)
17.3" (43.94 cm) Acer Aspire E1-772G (NX.MHLEX.009), черен, двуядрен Haswell Core i5 4200M 2.5/3.1 GHz, HD+ LED
Display & GeForce GT 820M 2GB (HDMI), 6GB, 1TB, 2x USB3.0, Linux, 3.2kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75575/173-4394-cm-acer-aspire-e1-772g-nxmhlex009

17.3" (43.94 cm) Acer Aspire V3-772G (NX.M74EX.037)
17.3" (43.94 cm) Acer Aspire V3-772G (NX.M74EX.037), черен, четириядрен Haswell Intel® Core™ i7 4702MQ 2.2/3.2 GHz,
FULL HD LED Display & GeForce GT 750M 4GB (HDMI), 8GB, 120GB SSD & 1TB, 2x USB3.0, Linux, 3.2kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75574/173-4394-cm-acer-aspire-v3-772g-nxm74ex037

ТЪРГОВСКО ПРАВО - "КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ ! ОСВОБОЖДАВАМЕ
ОТ СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - НИЕ сме ВАШЕТО РЕШЕНИЕ с
компетентно съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !
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 на обстоятелства - ПРОМЯНА на СОБСТВЕНИК , ПРОМЯНА на адрес - седалище , ПРОМЯНА
на УПРАВИТЕЛ , ПРОМЯНА на СЪДРУЖНИЦИ , ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ , увеличаване на
капитала, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговския Закон - НИЕ ИЗГОТВЯМЕ и ПОДАВАМЕ всички документи
!
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 - ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС
, НЕ ОТЛАГАЙТЕ ЗАКОНОВОТО РЕШЕНИЕ на Вашия ПРОБЛЕМ !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
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сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/75606/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna-o

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - НИЕ сме ВАШЕТО РЕШЕНИЕ с
компетентно съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !
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 на обстоятелства - ПРОМЯНА на СОБСТВЕНИК , ПРОМЯНА на адрес - седалище , ПРОМЯНА
на УПРАВИТЕЛ , ПРОМЯНА на СЪДРУЖНИЦИ , ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ , увеличаване на
капитала, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговския Закон - НИЕ ИЗГОТВЯМЕ и ПОДАВАМЕ всички документи
!
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 - ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС
, НЕ ОТЛАГАЙТЕ ЗАКОНОВОТО РЕШЕНИЕ на Вашия ПРОБЛЕМ !
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
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/75605/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !
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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 - НИЕ сме ВАШЕТО РЕШЕНИЕ с
компетентно съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !
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 на обстоятелства - ПРОМЯНА на СОБСТВЕНИК , ПРОМЯНА на адрес - седалище , ПРОМЯНА
на УПРАВИТЕЛ , ПРОМЯНА на СЪДРУЖНИЦИ , ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ , увеличаване на
капитала, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговския Закон - НИЕ ИЗГОТВЯМЕ и ПОДАВАМЕ всички документи
!
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 - ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС
, НЕ ОТЛАГАЙТЕ ЗАКОНОВОТО РЕШЕНИЕ на Вашия ПРОБЛЕМ !
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
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/75604/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

АДВОКАТСКА КАНТОРА ТЪРГОВСКО ПРАВО - КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ
И ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ !!!
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - НИЕ сме ВАШЕТО РЕШЕНИЕ с
компетентно съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !
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 на обстоятелства - ПРОМЯНА на СОБСТВЕНИК , ПРОМЯНА на адрес - седалище , ПРОМЯНА
на УПРАВИТЕЛ , ПРОМЯНА на СЪДРУЖНИЦИ , ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ , увеличаване на
капитала, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговския Закон - НИЕ ИЗГОТВЯМЕ и ПОДАВАМЕ всички документи
!
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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 - ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС
, НЕ ОТЛАГАЙТЕ ЗАКОНОВОТО РЕШЕНИЕ на Вашия ПРОБЛЕМ !
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
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/75603/advokatska-kantora-tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-i-osvobojdava

17.3" (43.94 cm) Acer Aspire V3-772G (NX.M8UEX.022)
17.3" (43.94 cm) Acer Aspire V3-772G (NX.M8UEX.022), златист, четириядрен Haswell Intel® Core™ i7 4702MQ 2.2/3.2 GHz,
FULL HD LED Display & GeForce GTX 760M 2GB DDR5 (HDMI), 8GB, 120GB SSD & 1TB, 2x USB3.0, Linux, 3.2kg, 2г.
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75573/173-4394-cm-acer-aspire-v3-772g-nxm8uex022

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,Освобождаваме от отговорност!!!
Адвокатска Кантора"КОРЕКТ"-КУПУВАМЕ БИЗНЕС-ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ
ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ
ЦЯЛАТА СТРАНА!!!
КОРПОРАТИВНО,ДАНЪЧНО,ТЪРГОВСКО,ДОГОВОРНО ПРАВО И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРАВНИ УСЛУГИ.
Търговско право
› Сделки с търговски предприятия.
› Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
› Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
› Консултации в областта на данъчното право.
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.
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Адвокатска Кантора"КОРЕКТ"
ЗА КОНТАКТИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА-на тел.0897558320 0885017754
раб.време 09.00-19.00 часа. Без почивен ден.
http://obiavidnes.com/obiava/75602/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniyaosvobojdavame-ot-otgovornost

АДВОКАТСКА КАНТОРА "КОРЕКТ" Сделки с търговски предприятия-АД ЕАД ООД ЕООД и
др. със задължения.
Адвокатска Кантора"КОРЕКТ"-КУПУВАМЕ БИЗНЕС-ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ
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ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ
ЦЯЛАТА СТРАНА!!!
КОРПОРАТИВНО,ДАНЪЧНО,ТЪРГОВСКО,ДОГОВОРНО ПРАВО И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРАВНИ УСЛУГИ.
Търговско право
› Сделки с търговски предприятия.
› Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
› Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
› Консултации в областта на данъчното право.
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.
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Адвокатска Кантора"КОРЕКТ"
ЗА КОНТАКТИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА-на тел.0897558320 0885017754
раб.време 09.00-19.00 часа. Без почивен ден.
http://obiavidnes.com/obiava/75601/advokatska-kantora-korekt-sdelki-s-tyrgovski-predpriyatiya-ad-ead-ood-eood-i-dr

15.6" (39.62 cm) Dell XPS 15 (5397063476503)
15.6" (39.62 cm) Dell XPS 15 (5397063476503), четириядрен Haswell Intel™ Core i7 4702HQ 2.2/3.2 GHz, сензорен QHD+
LED Display & GeForce GT 750M 2GB GDDR5 (HDMI & miniDP), 16GB, 32GB mSATA SSD & 1TB, 2x USB3.0, Winows 8.1,
2.01kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75569/156-3962-cm-dell-xps-15-5397063476503

13.3" (33.78 cm) Sony VAIO Fit 13 Multi-Flip (SVF13N1X2ES)
13.3" (33.78 cm) Sony VAIO Fit 13 Multi-Flip (SVF13N1X2ES), сребрист, четириядрен Haswell Intel® Core™ i7 4500U 1.8/3.0
GHz, сензорен IPS панел, FULL HD LED Display (HDMI), 8GB, 128GB SSD, 2x USB3.0, Windows8, 1.31kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75565/133-3378-cm-sony-vaio-fit-13-multi-flip-svf13n1x2es

14" (35.56 cm) Sony VAIO Fit 14 Multi-Flip (SVF14N1E2ES)
14" (35.56 cm) Sony VAIO Fit 14 Multi-Flip (SVF14N1E2ES), сребрист, двуядрен Pentium® 3556U 1.7 GHz, сензорен IPS
панел, FULL HD LED Display (HDMI), 4GB, 500GB, 2x USB3.0, Windows8, 1.96kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75564/14-3556-cm-sony-vaio-fit-14-multi-flip-svf14n1e2es

Продавам ниви в Пловдивско-Пазарджишко
Собственик продава парцели и земеделски земив общини: Пловдив, Пазарджик, Родопи, Марица, Асеновград, Кричим,
Куклен, Лъки, Перущица, Първомай, Садово, Стамболийски,
в землищата на селата:Асеновград, Алеко Константиново, Белащица, Бенковски, Благоевград, Блатец,Браниполе,
Брестник, Брестовица, Буковлък,Верен, Виница, Войводиново, Войсил, Гелеменово,Главиница, Говедаре, Горна Махала,
Горни Воден, Градина, Гранит, Граф Игнатиево, Гранит,Динката, Джигурово, Добровница, Долна Махала, Долни Воден,
Драгор, Желязно, Звъничево, Златитрап, Златовръх, Ивайло, Извор, Изгрев-Благоевград, Йоаким Груево, Искра,
Исперихово, Кадиево, Караджово, Караджалово, Катуница, Козарско, Костиево, Кочево, Кричим, Крумово, Куклен,
Куртово Конаре, Леново, Лозен,Лозен-Стара Загора, Мало Конаре, Марково, Медковец, Мененкьово, Милево, Мокрище,
Момино село, Мулдава, Ново Село, Огняново, Опълченец, Оризари, Отец-Кирилово, Павелско, Пазарджик,Перущица,
Пловдив, Православен, Първенец, Радиново,Равда, Рогош,Руен, Садово, Севлиево,Синитово, Симеоновец, Стамболийски,
Строево, Тополчане,Триводици, Труд, Устина, Хасково, Храбрино, Цалапица, Царацово, Черна гора, Чешнегирово, Чурен,
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Юнаците, Ягодово,Ямбол.
GSM: 0887 644838
Email: alikaeood@gmail.com
http://www.apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/75600/prodavam-nivi-v-plovdivsko-pazardjishko

ГЛАВА ЗА EPSON STYLUS 740/760/800/850/860/1160/1520/ SCAN 2000/2500 - S020108/S020189 Black - P№C13T05114210
ГЛАВА ЗА EPSON STYLUS 740/760/800/850/860/1160/1520/ SCAN 2000/2500 - S020108/S020189 - Black - P№C13T05114210
http://obiavidnes.com/obiava/75562/glava-za-epson-stylus-74076080085086011601520-scan-20002500---s020108s0

ГЛАВА LEXMARK S305/405/505/605/PRO 205/703/705/706/803/805/903/904/905 - Black - 100 - P№
14N0820BL - заб.: 170p.
ГЛАВА LEXMARK S305/405/505/605/PRO 205/703/705/706/803/805/903/904/905 - Black - 100 - P№ 14N0820BL - заб.: 170p.
http://obiavidnes.com/obiava/75560/glava-lexmark-s305405505605pro-205703705706803805903904905---black--

ГЛАВА LEXMARK S305/405/505/605/PRO 205/703/705/706/803/805/903/904/905 - Yellow - 100XL P№ 14N0902BL - заб.: 200p.
ГЛАВА LEXMARK S305/405/505/605/PRO 205/703/705/706/803/805/903/904/905 - Yellow - 100XL - P№ 14N0902BL - заб.:
200p.
http://obiavidnes.com/obiava/75559/glava-lexmark-s305405505605pro-205703705706803805903904905---yellow-

КАСЕТА ЗА LEXMARK CX310/410/510
КАСЕТА ЗА LEXMARK CX310/410/510,Cyan - P№ 80C2SC0 - Заб.: 2000k.
http://obiavidnes.com/obiava/75558/kaseta-za-lexmark--cx310410510

КАСЕТА ЗА LEXMARK CX310/410/510
КАСЕТА ЗА LEXMARK CX310/410/510, Magenta - P№ 80C2SM0 - Заб.: 2000k.
http://obiavidnes.com/obiava/75557/kaseta-za-lexmark--cx310410510

15.6" (39.62 cm) Acer Aspire V5-573G (NX.MCEEX.004)
15.6" (39.62 cm) Acer Aspire V5-573G (NX.MCEEX.004), черен, четириядрен Haswell Intel® Core™ i7 4500U 1.8/3.0 GHz, HD
LED Display & GeForce GT 750M 4GB (HDMI), 8GB, 1TB, USB3.0, Linux, 2.0kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75599/156-3962-cm-acer-aspire-v5-573g-nxmceex004

15.6" (39.62 cm) Acer Aspire V5-573G (NX.MCFEX.001)
15.6" (39.62 cm) Acer Aspire V5-573G (NX.MCFEX.001), черен, двуядрен Intel® Core™ i5 4200U 1.6/2.6Ghz, IPS панел, FULL
HD LED Display & GeForce GT 720M 2GB (HDMI), 8GB, 1TB, USB3.0, Linux, 2.0kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75598/156-3962-cm-acer-aspire-v5-573g-nxmcfex001

15.6" (39.62 cm) Acer TravelMate P255 (NX.V9GEX.001)
15.6" (39.62 cm) Acer TravelMate P255 (NX.V9GEX.001), черен, двуядрен Intel® Core™ i5 4200U 1.6/2.6Ghz, FULL HD LED
Display & AMD Radeon™ R7 265 2GB (HDMI), 4GB, 1TB, USB3.0, Linux, 2.35kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75597/156-3962-cm-acer-travelmate-p255-nxv9gex001

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
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Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби , издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/75595/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

Земеделска земя търся от обл.Русе,ШУМЕН,Търговище,Силистра,Разград
Изкупуваме Земеделска Земя в следните области: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Ловеч,гр.Севлиево,
Русе, Разград, Търговище,Шумен, Силистра,Варна и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци,
ПОРДИМ, Славяново, Долна Митрополия, Горна Митрополия, Искър, БРЕСТ, Загражден, Гиген, Горни и Долни Дъбник,
Бяла Слатина, Борован, Хайредин, Мизия, Козлодуй, Мездра, Роман, Угърчин, Луковит, Сухиндол, Коевци, Бяла Река,
СВИЩОВ, с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с. Хаджи
Димитрово, с. Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. Бяла Вода, с. Кулина Вода, Петокладенци,
СИЛИСТРА, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с. ОБЕДИНЕНИЕ, с.
Иванча, с. Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей, Тутракан, РУСЕ,
Борово, БЯЛА, с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле, ТЪРГОВИЩЕ,
ПОПОВО, ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с. Козар Белене, с.
Стежерово, с. Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с. Тотлебен, с. Борислав,
с. Катерица, с. Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховица, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с. Паисий, с. Писарево, с.
Поликраище, с. Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с. Батак, с. Патреш, с.
Горна и Долна Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ. Плащане веднага .
GSM.0886- 236- 248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 1000лв в зависимост от района, категорията и големината на
парцелите. Купуваме идеални части в общ.Свищов.
http://obiavidnes.com/obiava/75593/zemedelska-zemya-tyrsya-ot-oblruseshumentyrgovishtesilistrarazgrad

SEO оптимиазация на сайт - Optimizacia.eu
SEO оптимизацията е комплекс от мерки, които целят повишаване на позицията, заемана от сайта, в резултат на
изпълнени критерии, които се определят от търсачките. Доверете се на професионалисти с опит!
- http://optimizacia.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/75592/seo-optimiazaciya-na-sayt---optimizaciaeu

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - НИЕ сме ВАШЕТО РЕШЕНИЕ с
компетентно съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
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ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !
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 на обстоятелства - ПРОМЯНА на СОБСТВЕНИК , ПРОМЯНА на адрес - седалище , ПРОМЯНА
на УПРАВИТЕЛ , ПРОМЯНА на СЪДРУЖНИЦИ , ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ , увеличаване на
капитала, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговския Закон - НИЕ ИЗГОТВЯМЕ и ПОДАВАМЕ всички документи
!
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 - ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС
, НЕ ОТЛАГАЙТЕ ЗАКОНОВОТО РЕШЕНИЕ на Вашия ПРОБЛЕМ !
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
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/75590/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - НИЕ сме ВАШЕТО РЕШЕНИЕ с
компетентно съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !
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 на обстоятелства - ПРОМЯНА на СОБСТВЕНИК , ПРОМЯНА на адрес - седалище , ПРОМЯНА
на УПРАВИТЕЛ , ПРОМЯНА на СЪДРУЖНИЦИ , ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ , увеличаване на
капитала, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговския Закон - НИЕ ИЗГОТВЯМЕ и ПОДАВАМЕ всички документи
!
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 - ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС
, НЕ ОТЛАГАЙТЕ ЗАКОНОВОТО РЕШЕНИЕ на Вашия ПРОБЛЕМ !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
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сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/75589/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

malak i sladka
80лв.на час, 60 за половин час, стандартен секс и френска, секса е с кондом френската може без кондом свършване в
устата ми или по тялото, може взаимна френска неправя анален секс,имам терен
http://obiavidnes.com/obiava/75588/malak-i-sladka

malka sladurana
80лв.на час, 60 за половин час, стандартен секс и френска, секса е с кондом френската може без кондом свършване в
устата ми или по тялото, може взаимна френска неправя анален секс,имам терен
http://obiavidnes.com/obiava/75587/malka-sladurana

Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
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http://obiavidnes.com/obiava/35260/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektiviizneveri-i-brachni-bezplatni-kon

Детективска агенция Авалон - 24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и …
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/75585/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

ПРЕДЛАГАМ ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО ИНТЕРНЕТ
Търсим хора за надомна дейност от цялата страна.Можете да я извършвате от дома си,от офиса си в удомно за вас
време.Това е най-реалното предложение за изкарване на пари чрез интернет.В нашия сайт щте намерите подробно
информация за какво точно се състои дейността и какви са условията за започване,вижте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/75583/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/75582/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/75581/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/75580/sigurna-rabota

Гигантски бамбук семена
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Giant bamboo е бамбук гигант. То е бързорастящо растение. През пролетта, когато тръгнат нови филизи, можете да
видите колко бързо расте бамбук от вид Giant. Възрастните растения могат да растат с около 45см на ден. Гигантския
бамбук е с произход от Китай (област Хайнан) и достига до 90 метра височина с дебелина на стъблото около 8-13 см
дебелина. Младите стъбла, които са със синьо-зелен цвят, изглеждат така, сякаш са покрити с бял прах. По време на
вегетацията листата се спускат като водопад. Giant bamboo е студоустойчив, издържа при температури -25 °
Разфасовка 100бр
Ограничена бройка Повече информация в уебсайт http://etree.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/75572/gigantski-bambuk--semena

Пауловния всички видове - семена, разсад и фиданки
Семена, разсад, коренови резници и фиданки
Разполагаме и със семена на пауловния Tomentosa, Elongata, Shan Tong, Pao Tong Z07, 9501, Catalpifolia, Fortunei,
Kawakamii, Еleomargaric.
Разсадът е от 2013 година в контейнер.
Семената са с доказано качество и със сертификат.
Посадъчния материал можете да закупите от базата ни или да Ви бъде доставен чрез наложен платеж с Еконт.
Нямаме ограничения при поръчка на минимални количества.
Повече информация в уеб сайт - http://www.ecoplants.bg
http://obiavidnes.com/obiava/75571/paulovniya-vsichki-vidove---semena-razsad-i-fidanki

Жив плет бързорастящ - семена
Ултра бърз растеж - 3м за 2 години. Отлично засенчващ храст, който не е взискателен както по отношение на почвата
така и на грижите. Има голям защитен капацитет на прах, антишумовите му свойства се регулират с растежа му.
Това е бързо растящо широколистно растение с малки блестящи ярко зелени листа идеален за използване като жив плет.
Чудесен заместител на лигуструм и чемшир.
Ако искате да расте интензивно, се препоръчва да се полива редовно. Когато стигнете до желания размер на живия
плет, намалете поливането така ще забавите растежа му.
Пакет - 200семена
http://obiavidnes.com/obiava/75570/jiv-plet-byrzorastyasht---semena

МАТЕМАТИКА - индивидуално обучение за ученици Дианабад, Изток, Изгрев, Младост
МАТЕМАТИКА - индивидуално обучение за ученици
Дианабад, Изток, Изгрев, Младост -град София
• Уроци за НВО след 4 и 7 клас
• Частни уроци по математика, допълващи обучението в училище - 2- 12 клас
• Подготовка за контролни и класни работи
• Подготовка за математически олимпиади и конкурси
• Индивидуален подход
• Интерактивен метод на обучение
телефон : 0898 753 578
http://obiavidnes.com/obiava/75568/matematika----individualno-obuchenie--za-uchenici---dianabad-iztok-izgrev-mlado

АДВОКАТСКА КАНТОРА "КОРЕКТ" Сделки с търговски предприятия-АД ЕАД ООД ЕООД и
др. със задължения.
Адвокатска Кантора"КОРЕКТ"-КУПУВАМЕ БИЗНЕС-ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ
ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ
ЦЯЛАТА СТРАНА!!!
КОРПОРАТИВНО,ДАНЪЧНО,ТЪРГОВСКО,ДОГОВОРНО ПРАВО И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРАВНИ УСЛУГИ.
Търговско право
› Сделки с търговски предприятия.
› Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
› Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
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› Консултации в областта на данъчното право.
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.
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Адвокатска Кантора"КОРЕКТ"
ЗА КОНТАКТИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА-на тел.0897558320 0885017754
раб.време 09.00-19.00 часа. Без почивен ден.
http://obiavidnes.com/obiava/75567/advokatska-kantora-korekt-sdelki-s-tyrgovski-predpriyatiya-ad-ead-ood-eood-i-dr

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ! ЗА ФИРМИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА!!!
Адвокатска Кантора"КОРЕКТ"-КУПУВАМЕ БИЗНЕС-ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ
ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ
ЦЯЛАТА СТРАНА!!!
КОРПОРАТИВНО,ДАНЪЧНО,ТЪРГОВСКО,ДОГОВОРНО ПРАВО И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРАВНИ УСЛУГИ.
Търговско право
› Сделки с търговски предприятия.
› Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
› Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
› Консултации в областта на данъчното право.
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.
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Адвокатска Кантора"КОРЕКТ"
ЗА КОНТАКТИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА-на тел.0897558320 0885017754
раб.време 09.00-19.00 часа. Без почивен ден.
http://obiavidnes.com/obiava/75566/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-za-firmi-ot-cyalata-strana

Инкубатори - автоматични, терморегулатор с PIC контролер
Инкубатори - напълно автоматични, терморегулатор с PIC контролер(0,1 градуса С). Реле за време с PIC контролер (от
1 с. до 999 мин. - циклично)за въртене на яйцата. Подробности, филмчета, както и друга полезна информация ще
намерите в обновения ни сайт. GSM:0892374714, 0988838774, 0876709831 inkubatori@abv.bg Skype - tangrabg
www.inkubatori.tk
http://obiavidnes.com/obiava/75563/inkubatori---avtomatichni-termoregulator-s-pic-kontroler

Предлага товарен транспорт
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
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Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/75561/predlaga-tovaren-transport

Транспортни 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/71105/transportni--uslugi

23.8" (60.45 cm) DELL UltraSharp U2414H
23.8" (60.45 cm) DELL UltraSharp U2414H, IPS панел, FULL HD LED, 8ms, 2 000 000:1, 250cd/m2, 2x HDMI & 2x DisplayPort,
4-портов USB3.0 хъб, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/75556/238-6045-cm-dell-ultrasharp-u2414h

27" (68.58 cm) DELL P2714H
27" (68.58 cm) DELL P2714H, IPS панел, FULL HD LED, 8ms 2 000 000:1 300cd/m2 DisplayPort & DVI (HDCP), USB hub,
черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/75555/27-6858-cm-dell-p2714h

21.5" (54.61 cm) Philips 224E5QDAB
21.5" (54.61 cm) Philips 224E5QDAB, AH-IPS панел, FULL HD LED, 5ms 20 000 000:1 250cd/m2 черен, HDMI & DVI, колонки,
TCO6.0, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/75554/215-5461-cm-philips-224e5qdab

21.5" (54.61 cm) Philips 224E5QHAB
21.5" (54.61 cm) Philips 224E5QHAB, AH-IPS панел, FULL HD LED, 5ms 20 000 000:1 250cd/m2 черен, 2x HDMI, колонки,
TCO6.0, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/75553/215-5461-cm-philips-224e5qhab

Разработка на приложения и страници
Разработка на приложения и страници за Web. модификация и plugins за Wordpress, Magento. Изготвяне на брандирнани
Facebook, Android, Ios приложения и игри.
http://obiavidnes.com/obiava/75552/razrabotka-na-prilojeniya-i-stranici

Инкубатори - автоматични, терморегулатор с PIC контролер
Инкубатори - напълно автоматични, терморегулатор с PIC контролер(0,1 градуса С). Реле за време с PIC контролер (от
1 с. до 999 мин. - циклично)за въртене на яйцата. Подробности, филмчета, както и друга полезна информация ще
намерите в обновения ни сайт. GSM:0892374714, 0988838774, 0876709831 inkubatori@abv.bg Skype - tangrabg
www.inkubatori.tk
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http://obiavidnes.com/obiava/75551/inkubatori---avtomatichni-termoregulator-s-pic-kontroler

Отслабни Сега!
Лида Дайдайхуа е най-доказания продукт за отслабване на пазара в целия свят.
Оригиналната Лида намаля значително вашият апетит и забързва метаболизма.
Хапчетата за отслабване Лида имат доказана ефективност при всеки. Те са мощен антиоксидант и ще ви доставят
нужната енергия през деня.
Билковите капсули Лида нямат така наречения Йо-Йо ефект, отслабването става лесно, без диета или тренировка.
С Лида ДАЙДАЙХУА вие ще постигнете здраве, самоувереност, красота, и елегантност.
Безплатна доставка до офис на Еконт -30 капсули -30дни
Влезте и прочетете повече: лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/75550/otslabni-sega

23" (58.42 cm) Philips 231C5TJKFU
23" (58.42 cm) Philips 231C5TJKFU, сензорен мулти-тъч IPS панел, FULL HD LED, 5ms, 20 000 000:1, 250 cd/m2, 2x HDMI
& DisplayPort, камера, USB3.0 хъб, колонки, черен
http://obiavidnes.com/obiava/75549/23-5842-cm-philips-231c5tjkfu

13.3" (33.78 cm) HP ProBook 430 (F0X34EA) +подарък чанта
13.3" (33.78 cm) HP ProBook 430 (F0X34EA) +подарък чанта, двуядрен Intel® Core™ i3 4005U 1.7 GHz, HD LED Display
(HDMI), 4GB, 500GB, 2x USB3.0, Free DOS, 1.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75548/133-3378-cm-hp-probook-430-f0x34ea-podaryk-chanta

13.3" (33.78 cm) HP ProBook 430 (H0V13EA)
13.3" (33.78 cm) HP ProBook 430 (H0V13EA), двуядрен Intel® Core™ i5 4200U 1.6/2.6Ghz, HD LED Display (HDMI), 4GB,
500GB, 2x USB3.0, Windows 8 Pro, 1.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75547/133-3378-cm-hp-probook-430-h0v13ea

13.3" (33.78 cm) HP ProBook 430 (H6E27EA)
13.3" (33.78 cm) HP ProBook 430 (H6E27EA), двуядрен Intel® Core™ i3 4010U 1.7 GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB,
500GB, 2x USB3.0, Linux, 1.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75546/133-3378-cm-hp-probook-430-h6e27ea

13.3" (33.78 cm) HP ProBook 430 (H6E29EA)
13.3" (33.78 cm) HP ProBook 430 (H6E29EA), двуядрен Intel® Core™ i5 4200U 1.6/2.6Ghz, HD LED Display (HDMI), 4GB,
500GB, 2x USB3.0, Windows8, 1.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75545/133-3378-cm-hp-probook-430-h6e29ea

Частен Детектив-Детективска Агенция Фокс-София, Пловдив, Варна, Бургас
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
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Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/75544/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-sofiya-plovdiv-varna-burgas

Детективска Агенция Фокс-Детективски Услуги-Разберете Истината!
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/75543/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-razberete-istinata

14" (35.56 cm) HP ZBook 14 (F4X79AA)
14" (35.56 cm) HP ZBook 14 (F4X79AA), двуядрен Haswell Core i5 4300U 1.9/2.9 GHz, SVA панел, HD+ LED Display & AMD
FirePro M4100 1GB GDDR5 (DisplayPort), 8GB, 500GB 7200rpm, 4x USB3.0, Windows 7 Professional, 1.59kg, 3г. гаранция
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http://obiavidnes.com/obiava/75542/14-3556-cm-hp-zbook-14-f4x79aa

14" (35.56 cm) HP ZBook 14 (F4X79AA)
14" (35.56 cm) HP ZBook 14 (F4X79AA), двуядрен Haswell Core i5 4300U 1.9/2.9 GHz, SVA панел, сензорен HD+ LED Display
& AMD FirePro M4100 1GB GDDR5 (DisplayPort), 8GB, 500GB 7200rpm, 4x USB3.0, Windows 8 Pro, 1.59kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75541/14-3556-cm-hp-zbook-14-f4x79aa

При нас можете да си закупите климатици на производители като Мидеа, Fujitsu General, Chigo,
York и Toyotomi на ниски цени.
При нас можете да си закупите климатици на производители като Мидеа, Fujitsu General, Chigo, York и Toyotomi на
ниски цени. Ни еще се погрижим за монтажа и бързата доставка на закупения от вас климатик.Можете да ни
потърсите и ако имате нужда от ремонт или профилактика на вече закупен климатик.Ако все още се колебате какъв
климатик да си закупите можете да ни позвъните и да се консултирате относно вашия избор. Подробна информация за
всички предлагани от нас модели климатици можете да видите на http://www.climadar.com
http://obiavidnes.com/obiava/75540/pri-nas-mojete-da-si-zakupite-klimatici-na-proizvoditeli-kato-midea-fujitsu-gen

15.6" (39.62 cm) HP 250 G1 (H6Q59EA)
15.6" (39.62 cm) HP 250 G1 (H6Q59EA), двуядрен Intel® Pentium® 2020M 2.4 GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 750GB,
Linux, 2.45kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75539/156-3962-cm-hp-250-g1-h6q59ea

Зимна почивка на планина
Вила "Петлето" предлага промоционална оферта за ски,полупансион.Включена закуска и вечеря.
За повече подробности www.vila-petleto.smolyanbg.net
http://obiavidnes.com/obiava/75538/zimna-pochivka-na-planina

15.6" (39.62 cm) HP ProBook 450 G1 (E9Y44EA)
15.6" (39.62 cm) HP ProBook 450 G1 (E9Y44EA), четириядрен Haswell Intel® Core™ i7 4702MQ 2.2/3.2 GHz, HD LED Display
& AMD Radeon™ HD 8750M 2GB DDR3 (HDMI), 8GB, 1TB, 2x USB3.0, Free DOS, 2.26kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75537/156-3962-cm-hp-probook-450-g1-e9y44ea

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - НИЕ сме ВАШЕТО РЕШЕНИЕ с
компетентно съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !
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 на обстоятелства - ПРОМЯНА на СОБСТВЕНИК , ПРОМЯНА на адрес - седалище , ПРОМЯНА
на УПРАВИТЕЛ , ПРОМЯНА на СЪДРУЖНИЦИ , ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ , увеличаване на
капитала, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговския Закон - НИЕ ИЗГОТВЯМЕ и ПОДАВАМЕ всички документи
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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 - ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС
, НЕ ОТЛАГАЙТЕ ЗАКОНОВОТО РЕШЕНИЕ на Вашия ПРОБЛЕМ !
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
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/75536/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

15.6" (39.62 cm) HP ProBook 450 Touch (E9Y02EA)
15.6" (39.62 cm) HP ProBook 450 Touch (E9Y02EA), двуядрен Haswell Core i5 4200M 2.5/3.1 GHz, сензорен HD LED Display &
AMD Radeon™ HD 8750M 2GB (HDMI), 4GB, 500GB, 2x USB3.0, Windows8 Pro, 2.29kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75535/156-3962-cm-hp-probook-450-touch-e9y02ea

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/75534/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.
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8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/75533/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

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.
0888116420discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/75532/detektivska-agenciya-diskret-ruse-shumen-veliko-tyrnovo

Детективска Агенция Дискрет-НАМЕРЕТЕ ОТГОВОРИТЕ ПРИ НАС!!!
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/75531/detektivska-agenciya-diskret-namerete-otgovorite-pri-nas

Преводачески услуги и легализация на документи
БЪРЗИ 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!
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/75530/prevodacheski-uslugi-i-legalizaciya-na-dokumenti

15.6" (39.62 cm) HP ProBook 650 G1 (H5G76EA)
15.6" (39.62 cm) HP ProBook 650 G1 (H5G76EA), двуядрен Haswell Core i5 4200M 2.5/3.1 GHz, SVA панел, FULL HD LED
Display (DisplayPort), 4GB, 500GB 7200rpm, 4x USB3.0, Winows 7/8 Pro, 2.32kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75529/156-3962-cm-hp-probook-650-g1-h5g76ea

Професионални детективски услуги - ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ- 0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки

Страница 23/115

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

26.01.2014

- 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/75528/profesionalni-detektivski-uslugi----chasten-detektiv--0885350440

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
http://obiavidnes.com/obiava/75527/detektivska-agenciya-star-0885350440

15.6" (39.62 cm) HP ProBook 650 G1 (H5G79EA)
15.6" (39.62 cm) HP ProBook 650 G1 (H5G79EA), двуядрен Haswell Core i5 4200M 2.5/3.1 GHz, SVA панел, FULL HD LED
Display & AMD Radeon™ HD 8750M 1GB (DisplayPort), 4GB, 500GB 7200rpm, 4x USB3.0, Winows 7/8 Pro, 2.32kg, 1г.
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75526/156-3962-cm-hp-probook-650-g1-h5g79ea

5-те Най-сигурни начина за печалба от интернет
Всеки може да си създаде печеливша работна среда в интернет и да печели от него приходи използвайки само
безплатните възможности на интернета.Без да влага лични срества използвайки само безплатните
приложения.Предлагаме ви 5-те Най-сигорни печеливши възможности за печелене от интернет.Посетете нашия сайт и
ще получите подробна информация с илюстрации на Български езикhttp://startbux.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/75525/5-te-nay-sigurni-nachina-za-pechalba-ot-internet

5-те Най-сигурни начина за печалба от интернет
Всеки може да си създаде печеливша работна среда в интернет и да печели от него приходи използвайки само
безплатните възможности на интернета.Без да влага лични срества използвайки само безплатните
приложения.Предлагаме ви 5-те Най-сигорни печеливши възможности за печелене от интернет.Посетете нашия сайт и
ще получите подробна информация с илюстрации на Български езикhttp://startbux.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/75524/5-te-nay-sigurni-nachina-za-pechalba-ot-internet
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5-те Най-сигурни начина за печалба от интернет
Всеки може да си създаде печеливша работна среда в интернет и да печели от него приходи използвайки само
безплатните възможности на интернета.Без да влага лични срества използвайки само безплатните
приложения.Предлагаме ви 5-те Най-сигорни печеливши възможности за печелене от интернет.Посетете нашия сайт и
ще получите подробна информация с илюстрации на Български езикhttp://startbux.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/75523/5-te-nay-sigurni-nachina-za-pechalba-ot-internet

Нова 2-етажна къща, 203м2+86м2 двор, гараж, обзаведена, к-с Зорница
Продава се нова, двуетажна еднофимилна къща в к-с Зорница /Коматевско шосе/ с РЗП от 203 м2 и 260 м2 ид. части от
УПИ + ид. части от пътя в комплекса. Разпределението на къщата е следното - етаж 1-ви: просторен хол с трапезария
и кухня - общо помещение с площ около 50м2 с излаз на веранда и озеленен двор с площ от 86м2; гараж с топла връзка;
допълнително помещение, в което е монтирана инсталацията за локално парно на ток; перално помещение и отделно
WC. На етаж 2-ри са разположени 4 самостоятелни спални, 2 бани /едната е към семейната спалня и е с джакузи/.
Отоплението и охлаждането е решено, чрез климатици в хола и в двете спални, локално отопление на ток и частично
подово отопление, и камина в хола. Къщата е изцяло довършена и обзаведена с хубави мебели, които са включени в
цената. Къщата е с три изложения - Юг/запад/север и самостоятелен озеленен южен двор. Комплексът е с контролиран
достъп, поддръжка на озеленяването и детски кътове. За контакти: 0878 867 009, 032 96 00 65 - Ваня.
http://obiavidnes.com/obiava/75522/nova-2-etajna-kyshta-203m286m2-dvor-garaj-obzavedena-k-s-zornica

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1000 лв.
Супер Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54258/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1000-lv

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1000 лв.
Лесни и бързи кредити от burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/60853/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1000-lv

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1000 лв.
Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/53335/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1000-lv

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

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути. burzikrediti.bg
Само Срещу лична карта !
Одобрение до 30 минути !
Без скрити такси !
На равни месечни вноски ,
които се погасяват по банков път !
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/51624/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
Финансова Институция Отпуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
Бързи Ипотечени кредит от 3000 до 200 000лв.
С ипотека на недвижим имот.
Без такса за оценка на имота.
Без доказване на доходи.
Без такса управление на кредита.
Без промяна на лихвените условия.
Погасяване на заема предсрочно без наказателна лихва.
Срок за погасяване от 1м до 60м.
Усвояване до 3 дни.
За градовете София и Перник.
Разплащанята се извършват по банков път.
Тел: 0877 99 99 60
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57078/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv-na-burzikreditibg

Подготовка за езиков сертификат
Учебен център Орбис организира подготовка за изпитите за сертификат по италиански (CELI), испански (DELE),
френски (DELF, DALF за Франция и TCFQ за Канада), португалски (CAPLE) и английски език (TOEFL, Cambridge FCE и
CAE). Разработва се обстойно всеки елемент от формата на съответния изпит (слушане с разбиране, граматичен тест,
писане на есе, устно събеседване, изразяване на писмена и устна реч).
Индивидуалното обучение е 15 лв. на учебен час.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
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Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/75521/podgotovka-za-ezikov-sertifikat

Кандидатстудентски курсове и подготовка за матура
Учебен център Орбис организира подготовка за матура и кандидатстудентски изпити по немски, английски, френски,
испански, италиански, български език и математика. Езиковото обучение включва граматичен преговор, решаване на
тестове и писане на есе. Часовете се провеждат в удобно за учениците и преподавателя време. Цена: 15 лева на учебен
час. При двама курсисти цената е 12 лева на учебен час
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/75520/kandidatstudentski-kursove-i-podgotovka-za-matura

Индивидуални уроци за подготвителните класове
Учебен център Орбис предлага индивидуална езикова подготовка по италиански, френски, испански, немски и английски
език за ученици от 8 клас в подготвителните паралелки.
Обучението обхваща затвърждаване и разширяване познанията на ученика, като се работи по допълнителни материали
с текстове за четене и слушане с разбиране, с граматични и лексикални упражнения. Цената е 10 лева на учебен час (40
минути).
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/75519/individualni-uroci-za-podgotvitelnite-klasove

Подготовка за външно оценяване за 8 клас
Учебен център Орбис организира индивидуална подготовка по италиански, френски, испански, немски и английски език за
изпита след осми клас. Обучението включва преговор на граматиката, разширяване на лексиката и работа по формата
на изпита. Часовете се провеждат в удобно на ученика и преподавателя време. Цената е 10 лв. на учебен час (40
минути).
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/75518/podgotovka-za-vynshno-ocenyavane-za-8-klas

Езикова подготовка за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира езиково обучение за ученици от 7 до 12 клас по английски, френски, италиански,
испански, немски, румънски, шведски, фински и португалски език. Обучението включва помощ при подготвяне на
задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика. Заниманията се
провеждат в удобно на ученика и преподавателя време. Предлагаме също и подготовка за матура и изпити за получаване
на сертификат. Цена: 10 лева на учебен час
За повече информация:
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GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/75517/ezikova-podgotovka-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

Езиково обучение за ученици от 5 до 7 клас
Учебен център Орбис предлага групово и индивидуално обучение за деца от 5 до 7 клас по английски, немски, италиански,
френски, испански и португалски език. Работи се с подходящи за възрастта езикови системи. В процеса на обучение се
развиват всички умения – слушане, четене с разбиране, говорене и писане. Заниманията се провеждат в удобно за
учениците и преподавателя време. Цена: 10 лв. на учебен час
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/75516/ezikovo-obuchenie-za-uchenici-ot-5-do-7-klas

Подготовка за кандидат-гимназисти
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по български език и математика за приемните изпити след 7-ми
клас. Подготовката е целогодишна в удобно за учениците и преподавателя време. Обучението включва преговор на
учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити.
Цена: 12 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 10 лева на учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/75515/podgotovka-za-kandidat-gimnazisti

Индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански, френски, испански, португалски, румънски,
английски, немски, фински, унгарски, гръцки, турски, шведски и български език. Обучението се провежда във всички нива
според Европейската езикова рамка (А1-C2) в удобно за курсиста и преподавателя време. Цената е 10 лева на учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/75514/individualno-obuchenie

Езикови курсове
Учебен център Орбис организира вечерни, съботни и неделни курсове по италиански, френски, испански, португалски,
румънски, английски, немски, фински, унгарски, гръцки, турски и български език. В процеса на обучение се развиват всички
езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, като лексиката и граматиката са съобразени с нивото според
Европейската езикова рамка (А1 – C2). Вечерните курсове се провеждат от 18.30 до 20.30, а съботните и неделните
между 10.30 и 19.00 часа. Цената варира от 200 до 300 лева в зависимост от курса.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.

Страница 28/115

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

26.01.2014

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/75513/ezikovi-kursove

15.6" (39.62 cm) HP ZBook 15 (F0U59EA)
15.6" (39.62 cm) HP ZBook 15 (F0U59EA), четириядрен Haswell Core i7 4700MQ 2.4/3.4 GHz, SVA панел, FULL HD LED
Display & nVidia Quadro K610M 1GB GDDR5 (DisplayPort), 4GB, 500GB 7200rpm, 3x USB3.0, Windows 7/8 Pro, 2.82kg, 3г.
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75512/156-3962-cm-hp-zbook-15-f0u59ea

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/75511/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/75510/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

15.6" (39.62 cm) HP ZBook 15 (F0U62EA)
15.6" (39.62 cm) HP ZBook 15 (F0U62EA), четириядрен Haswell Core i7 4700MQ 2.4/3.4 GHz, UWVA панел, FULL HD LED
Display & nVidia Quadro K2100M 2GB GDDR5 (HDMI), 8GB, 750GB 7200rpm, 3x USB3.0, fingerprint, Windows 7/8 Pro,
2.82kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75509/156-3962-cm-hp-zbook-15-f0u62ea

ferratum.bg
Ferratum е една от малкото компании в България с изградени традиции в отпускането ан бързи заеми до 400 лв на частни
лица. Фирмата е регистрирана по БНБ и упражнява своята дейност дълги години в България. Освен това има и клонове в
много държави в Европа.
http://obiavidnes.com/obiava/75508/ferratumbg
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17.3" (43.94 cm) HP ZBook 17 (F0V51EA)
17.3" (43.94 cm) HP ZBook 17 (F0V51EA), четириядрен Haswell Core i7 4700MQ 2.4/3.4 GHz, SVA панел, HD+ LED Display &
nVidia Quadro K610M 1GB GDDR5 (DisplayPort), 4GB, 500GB 7200rpm, 3x USB3.0, Windows 7/8 Pro, 3.41kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75507/173-4394-cm-hp-zbook-17-f0v51ea

17.3" (43.94 cm) HP ZBook 17 (F0V54EA)
17.3" (43.94 cm) HP ZBook 17 (F0V54EA), четириядрен Haswell Core i7 4700MQ 2.4/3.4 GHz, SVA панел, HD+ LED Display &
nVidia Quadro K4100M 4GB GDDR5 (DisplayPort), 8GB, 750GB 7200rpm, Blu-Ray ROM, 3x USB3.0, Windows 7/8 Pro, 3.41kg,
3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75506/173-4394-cm-hp-zbook-17-f0v54ea

13.3" (33.78 cm) Toshiba Portege Z30-A-134
13.3" (33.78 cm) Toshiba Portege Z30-A-134, сребрист, двуядрен Intel® Core™ i5 4200U 1.6/2.6Ghz, HD LED Display (HDMI),
4GB, 128GB SSD, 3x USB3.0, Windows 8.1, 1.2kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75505/133-3378-cm-toshiba-portege-z30-a-134

13.3" (33.78 cm) Toshiba Portege Z30-A-136
13.3" (33.78 cm) Toshiba Portege Z30-A-136, сребрист, четириядрен Haswell Intel® Core™ i7 4500U 1.8/3.0 GHz, HD LED
Display (HDMI), 8GB, 256GB SSD, 3x USB3.0, Windows 7/8.1 Professional, 1.2kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75504/133-3378-cm-toshiba-portege-z30-a-136

D-Link DIR-657
D-Link DIR-657, 300Mbps Wireless N Router, 4port gigabit switch, USB
http://obiavidnes.com/obiava/75503/d-link-dir-657

32GB microSDHC
32GB microSDHC, Samsung Pro, Class10, UHS-1, водоустойчива, 10г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75502/32gb-microsdhc

ASRock H81M-VG4
ASRock H81M-VG4, H81, LGA1150, DDR3, PCI-E, SB5.1, Lan1000, 2x SATA 6Gb/s, 2xUSB3.0, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/75501/asrock-h81m-vg4

Алуминиеви парапети- 65 лв с ДДС и монтаж
ПРОМОЦИЯ
Алуминиеви парапети - 65лв с ДДС и монтаж
Ковано Желязо - парапети - 80лв с ДДС и монтаж
ЕВРО СТРОЙ ИНВЕСТ БГ ЕООД
Алуминиеви парапети на най-ниски цени
• Стълбищни парапети
• Парапети за тераси
• Стенни парапети
• Преградни парапети
• Комбиниран парапет със стъклена и тръбна преграда
• Декоративни парапети с вертикални и хоризонтални тръби и решетки
• Дъговидни парапети за стълбища, тераси, прозорци и прегради
• Парапети за барово и ресторантьорско обзавеждане
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• Парапети за басейни и бани
гр.Варна ,колхозен пазар ,ул.Георги Бенковски 83
тел.0894 294955 ,0899560077
www.parapetite.alle.bg ;
e-mail: parapeti@dir.bg
http://obiavidnes.com/obiava/75500/aluminievi-parapeti--65-lv-s-dds-i-montaj

ATI R7 250
ATI R7 250, 2GB, Sapphire w/ Boost, PCI-E 3.0, DDR3, 128bit, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/75499/ati-r7-250

ATI R9 270X
ATI R9 270X, 2GB, Sapphire Dual-X w/ Boost OC, PCI-E3.0, DDR5, 256bit, HDMI, 2xDVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/75498/ati-r9-270x

Имате ли нужда от допълнителни доходи?
Здравейте, Кой, ако не Вие? Кога, ако не Сега?
Започнете блестящо началото на годината. Дайте шанс на вашата кариера и възможността да бъдете финансово
независими!
Търся хора с предприемачески поглед върху нещата. Хора, които знаят какво е РИСК, знаят какво е ИНВЕСТИЦИЯ и
доста други позитивни неща, които ще им помогнат да оценят нашето ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Уважаеми читатели ДНЕС
във времената, които живеем Икономичиска Сирурност няма за Никого.
АКО
СЕ
ИНТЕРЕСУВАТЕ
от
ДОПЪЛНИТЕЛНИ
ДОХОДИ,
моля
попълнете
нашата
форма
http://www.tfaforms.com/313541 ,за да се свържем с Вас и да Ви поканим да чуете нашето Предложение онлайн от дома
ви пред Вашия личен РС!

С уважение!
Ива Николаева
e-mail: iva.k94@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/75497/imate-li-nujda-ot-dopylnitelni-dohodi

ATI R9 270X
ATI R9 270X, 2GB, Sapphire TOXIC w/ Boost, PCI-E3.0, DDR5, 256bit, HDMI, 2xDVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/75496/ati-r9-270x

Delux DLK-6010P
Delux DLK-6010P, черна, PS/2
http://obiavidnes.com/obiava/75495/delux-dlk-6010p

15.6" (39.62 cm) ACER E1-532G (NX.MFWEX.009)
15.6" (39.62 cm) ACER E1-532G (NX.MFWEX.009), черен, двуядрен Pentium® 3556U 1.7 GHz, HD LED Display & AMD
Radeon™ HD 8670M 1GB (HDMI), 4GB, 1000GB, USB3.0, Linux, 2.35kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/75494/156-3962-cm-acer-e1-532g-nxmfwex009

15.6" (39.62 cm) ACER E1-532G (NX.MFZEX.011)
15.6" (39.62 cm) ACER E1-532G (NX.MFZEX.011), сребрист, двуядрен Pentium® 3556U 1.7 GHz, FULL HD LED Display &
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AMD Radeon™ HD 8670M 1GB (HDMI), 4GB, 1000GB, USB3.0, Linux, 2.35kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/75493/156-3962-cm-acer-e1-532g-nxmfzex011

Частен Детектив Иван Иванов-Дет
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/75492/chasten-detektiv-ivan-ivanov-detektivski-uslugi

Детективска Агенция Фокс-Детективски Услуги-Разберете Истината!
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
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Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/75491/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-razberete-istinata

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/75490/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/75489/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/75488/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/75487/sigurna-rabota

13.3" (33.78 cm) HP Spectre 13-h210en x2 (E9P74EA)
13.3" (33.78 cm) HP Spectre 13-h210en x2 (E9P74EA), двуядрен Haswell Intel® Core™ i5 4202Y 1.6/2.0 GHz, сензорен FULL
HD LED Display (HDMI), 8GB, 128GB SSD, WiFi 802.11ac, 2x USB3.0, Windows8.1, 1.99kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75486/133-3378-cm-hp-spectre-13-h210en-x2-e9p74ea

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
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-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/75485/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/75484/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
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-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/75483/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

15.6" (39.62 cm) HP ENVY TouchSmart 15-j023ea (F1X63EA)
15.6" (39.62 cm) HP ENVY TouchSmart 15-j023ea (F1X63EA), двуядрен Haswell Core i5 4200M 2.5/3.1 GHz, сензорен HD LED
Display & GeForce GT 740M 2GB (HDMI), 4+4GB, 1000GB, 4x USB3.0, fingerprint, Windows8, 2.56kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75482/156-3962-cm-hp-envy-touchsmart-15-j023ea-f1x63ea

15.6" (39.62 cm) HP Pavilion 15-n000eu (F2U83EA)
15.6" (39.62 cm) HP Pavilion 15-n000eu (F2U83EA), двуядрен Intel® Core™ i5 4200U 1.6/2.6Ghz, HD LED Display & GeForce
GT 740M 2GB (HDMI), 8GB, 1000GB, 2x USB3.0, Free DOS, 2.28kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75481/156-3962-cm-hp-pavilion-15-n000eu-f2u83ea

15.6" (39.62 cm) HP Pavilion 15-n004eu (F4U08EA)
15.6" (39.62 cm) HP Pavilion 15-n004eu (F4U08EA), четириядрен Haswell Intel® Core™ i7 4500U 1.8/3.0 GHz, HD LED
Display & GeForce GT 740M 2GB (HDMI), 8GB, 1000GB, 2x USB3.0, Free DOS, 2.28kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75480/156-3962-cm-hp-pavilion-15-n004eu-f4u08ea

Фирмено езиково обучение в “Интер Алианс” Стара Загора!
Превърнете Вашите служители в модерни професионалисти и накарайте конкуренцията да Ви завижда! Предлагаме Ви
езиково обучение на над десет езика,Технически и Бизнес Английски и компютърно обучение.В удобно за вас време и
място! С отстъпки!
Интер Алианс е езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото обучение.При
нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на съответния език.
Всички учебни материали са предоставени от нас.Използва се учебник, учебна тетрадка, аудио записи, както и
допълнителни материали подбрани според нуждите и интересите на курсистите с цел по-бързото им приобщаване към
езика и преодоляване на езиковата бариера при разговор. Прилагат се и междинни тестове. Преминаването на всяко ниво
дава възможност за сертифициране по стандартите определени от Европейската езикова рамка. Нашият подход
предвижда езиково обучение в малки групи между 4 и 8 човека.Така може да сте сигурни, че сте получили личното
внимание, необходимо за постигане на Вашите цели. Нашите преподаватели са отбрани специалисти, които ще Ви
представят не само граматиката и лексиката на езика, но и неговата красота на произношение. Активно участие на
курсистите в учебния процес. Ангажираността на всеки един чрез диалози, упражнения и игрови роли, допринася за
неусетното усвояване на новия език. Издаваме легитимно удостоверение, съгласно МОН!
Инвестирайте в своите служители ,за да спечели Вашият Бизнес.
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ОЧАКВАМЕ ВИ! 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.042/605363;
0895/62-24-70, interalliance_stz@abv.bg, skype: interalliance_stz, http://interalliancestz.alle.bg, http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/75479/firmeno-ezikovo-obuchenie-v-inter-alians-stara-zagora

Стартирай сега Курс по Английски език в Интер Алианс!
Лицензираният Център за Професионално Обучение ИНТЕР АЛИАНС Ви предлага специализирано обучение по Английски
език за начинаещи и напреднали от І – V ниво в 100 учебни часа.Гарантираме висок стандарт в обучението и реални
резултати! Ние сме езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждоезиковото
обучение.При нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на
съответния език. Издаване на легитимно удостоверение, съгласно МОН.
Системата “New Headway” е актуална и комуникативна, развива бързо говорни умения.Всички учебни помагала са
осигурени от нас. В обучението са включени и аудио материали, които разнообразяват часовете и обогатяват
познанията на курсистите за английската реч и култура.Използва се учебник, учебната тетрадка, аудио записи, както и
допълнителни материали, подбрани според нуждите и интересите на курсистите с цел по-бързото им приобщаване към
езика. Броят на курсистите в група е от пет до осем човека, което позволява добра индивидуална работа с всеки един!
Вечерни, дневни, съботно-неделни групи!
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с Вашите
възможности и потребности. За да откликнем на персоналните нужди на всеки един от Вас, без да се налага да
жертвате от служебните ангажименти или личните Ви планове!
Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до
бизнес-входа на Верея/; 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/75478/startiray--sega--kurs-po-angliyski-ezik--v-inter-alians

СТАРТИРА курс по Немски език в Интер Алианс Стара Загора!!
Лицензираният Професионален център за обучение “Интер Алианс” Стара Загора Ви предлага курс по Немски език за
начинаещи и напреднали от І – ІV ниво. Всяко ниво обхваща 100 учебни часа и се работи по системата THEMEN
AKTUELL. В учебният 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! Заповядайте при най-добрите! При квалифицираните преподаватели и съвременните методики по
чуждо езиково обучение
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. Нашите преподаватели са филолози с богат опит в преподаването на
чужди езици, някой от които специализирали в чужбина. След всяко завършено ниво на обучение, центърът издава
заверено легитимно удостоверение за придобитите знания.
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://interalliancestz.alle.bg , http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/75477/startira-kurs-po-nemski-ezik-v-inter-alians-stara-zagora

Курсове по ФРЕНСКИ ЕЗИК в Интер Алианс.Запишете се сега
Лицензираният Професионален център за Обучение“ИНТЕР АЛИАНС” Ви предлага специализирано обучение по Френски
език за начинаещи и напреднали от І – ІII ниво в 80 yчебни часа.Високият стандарт в обучението ни е осигурен от
квалифицираните ни преподаватели и съвременна учебна база.
Работи се по системата CAMPUS – изцяло съобразена със съвременните постижения на методиката по чуждо езиково
обучение. В учебния процес наблягаме както на говорните умения, така и на граматическите занятия и писменото
владеене на езика. Възпроизвеждат се реални ситуации с диалози и разговор в групи, развиващи способността да се
общува свободно. Броят на курсистите в група е от пет до осем човека, което позволява добра индивидуална работа с
всеки един курсист!
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с Вашите
възможности и потребности. При индивидуалното обучение ще получите познания и за използваната терминология от
сферата на професионалната Ви реализация. След всяко завършено ниво на обучение, центърът издава заверено
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легитимно удостоверение за придобитите знания.
За информация и записване: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики №96", вх.Б, ет.1 /В масивната кооперация до
бизнес-входа на Верея, с/у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470, interalliance_stz@abv.bg, skype:
interalliance_stz, http://interalliancestz.alle.bg , http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/75476/kursove-po-frenski-ezik-v-inter-alianszapishete-se-sega

Стартират Курсове по ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК .Само сега в Интер Алианс
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/75475/startirat-kursove-po-italianski-ezik--samo-sega-v-inter-alians

Стартират Курсове по ИСПАНСКИ ЕЗИК в Интер Алианс
Лицензираният Професионален център за Обучение “ИНТЕР АЛИАНС” Ви предлага специализирано обучение по
ИСПАНСКИ 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 NUEVO VEN – 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/75474/startirat-kursove-po-ispanski-ezik--v-inter-alians

Подготовка за Кеймбридж Сертификати:FCE,CAE.
Център за Професионално Обучение „Интер Алианс” Стара Загора Ви предлага Подготовка за Кеймбридж
Сертификати:FCE( First Certificate in English) и CAE(Certificate in Advanced English) по 100 учебни часа .Система на
обучение:Complete FCЕ-Това е изпит за хора с ниво над средното (upper-intermediate), коeто съответства на ниво B2 от
Общоевропейската езикова рамка.Система на обучение: Complete CAE-.Това е изпит за напреднали, който съответства
на ниво С1 от Общоевропейската езикова рамка При нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и
успешни системи за преподаване на съответния език.Възможност за разсрочено плащане и отстъпки.
Нашият подход предвижда езиково обучение в малки групи между 4 и 8 човека.Така може да сте сигурни, че сте получили
личното внимание, необходимо за постигане на Вашите цели.Предлагаме както индивидуално обучение,така и
дневни,вечерни и съботно-неделни групи,в удобно за Вас време. Издаване на легитимно удостоверение, съгласно МОН. За
повече информация заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” 96, вх.Б, ет.1 /В
масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел.042/ 60 53 63; 0895/ 622 470,
interalliance_stz@abv.bg , skype: interalliance_stz, http://interalliancestz.alle.bg, http://www.interalliance.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/75473/podgotovka--za-keymbridj-sertifikatifcecae

Обучение по РЕДКИ ЕЗИЦИ в ИНТЕР АЛИАНС - Стара Загора
Лицензираният Център за Професионално обучение ИНТЕР Ви предлага специализирано обучение по Румънски,
Норвежки, Шведски, Холандски, Китайски, Японски език - за начинаещи и напреднали. Ние сме езиков център с
дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото обучение.При нас работят квалифицирани и
опитни филолози, по най-новите и успешни системи за преподаване на съответния език. Броят на курсистите в група е
от пет до осем човека, което позволява добра индивидуална работа с всеки един курсист! Вечерни, дневни,
съботно-неделни групи.
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с Вашите
възможности и потребности. Издаване на легитимно удостоверение, съгласно МОН
За повече информация заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” 96, вх.Б, ет.1 /В
масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел.042/ 60 53 63; 0895/ 622 470,
interalliance_stz@abv.bg , skype: interalliance_stz, http://interalliancestz.alle.bg http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/75472/obuchenie-po-redki-ezici-v-inter-alians---stara-zagora

Хидрофобен шперплат MEGAPLEX | НОВ
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. Двустранно брандирано лого MEGAPLEX на всеки лист.
Посетете сайта ни http://www.megaplex.bg и http://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
ВНИМАНИЕ:
- Фирмата търгува САМО на едро - количество над 50 листа (1 пале) !
- САМО НОВ и САМО ПРОДАВА !
Работно време: Понеделник-Петък 09:00-17:30
-МИП ГРУП ООД
MIPGROUP LTD.
0896 699 099
www.mipgroup.eu
http://obiavidnes.com/obiava/75471/hidrofoben-shperplat-megaplex--nov

Бизнес Английски в Интер Алианс
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:
-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
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http://interalliancestz.alle.bg .ХУБАВ ДЕН
http://obiavidnes.com/obiava/75470/biznes-angliyski-v-inter-alians

Курс за Екскурзоводи в Интер Алианс.Качество на достъпни цени!
ИНВЕСТИРАЙТЕ В СЕБЕ СИ! ИНТЕР АЛИАНС организира курсове за Екскурзоводи-аниматори и организатори в
туристическа агенция по актуална, образователна програма . Обучението е подходящо за желаещите да се реализират в
сферата на туризма, хотелиерството и рекламата. Програмата включва:
* Изучаване на основните и специфични форми на туризма.
* Материално-техническа база в хотелиерството.
* Запознаване със Закона за туризма и рекламата.
* Работа с клиенти, организиране на пътувания, съставяне на маршрути и др.
* Практикум.
Издаване на легитимно удостоверение, съгласно МОН. Предлагаме качествено обучение с висока ефективност. 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.042/605 363; 0895/62 24 70,
interalliance_stz@abv.bg , skype: interalliance_stz., http://www.interalliance.bg, http://interalliancestz.alle. bg . ХУБАВ ДЕН!
http://obiavidnes.com/obiava/75469/kurs-za-ekskurzovodi-v-inter-alianskachestvo-na-dostypni-ceni

Подготовка за сертификати: TOEFL!Най-доброто с Интер Алианс!
Доброто академично ниво на английския е едно от най-важните условия за успех при кандидатстване в чужбина. Всички
университети, които предлагат програми на английски език, изискват резултати от международно признатия изпит
TOEFL.
Ние от ИНТЕР АЛИАНС Стара Загора Ви предлагаме перфектна подготовка за изпита в 120 уч.ч.
Успеха Ви е гарантиран!
Заповядайте 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://interalliancestz.alle.bg ,http://www.interalliance.bg
ХУБАВ ДЕН!
http://obiavidnes.com/obiava/75468/podgotovka-za-sertifikati-toeflnay-dobroto-s-inter-alians

Турмалинова Магнитна Яка - Шипове, Схващания, Плексит, Болки в главата, Ревматизъм
Турмалиновата яка Dr. Nature е пред назначна за превантивна грижа и подобряване на състоянието при схващане и
напрежение в областта на шията и раменете; шипове във врата, ревматизъм; шийна остеохондроза; проблеми с
щитовидната жлеза; проблеми със съня; простудни заболявания; болки в главата; загуба на концентрация и преумора.
Използването на яката нормализира функциите на клетки, образуващи костната тъкан, възстановява ставите, между
прешленните дискове и костната тъкан. Засилва устойчивостта на костите, стимулира производството на синовиална
течност и осигурява надеждно смазване на ставните повърхности. Носенето на яката намалява износването на
дисковете при шийната остеохондроза, подобрява състоянието и функциите на шийните прешлени. Повишава
еластичността на костно-ставните връзки, премахва мускулно напрежение, стрес, повишава устойчивостта и
издръжливостта на организма. Помага за по-бързо тонизиране на тялото и по-ефективно справяне с умората,
напрежението и стреса, и оказва общо-укрепващо действие върху организма. Особено подходяща за хора работещи
всекидневно на компютър.
Tурмалиновата серия включва:
Турмалинова яка .
Турмалинов накитник
Турмалинова наколенка
Турмалинова превръзка за очи
Черен турмалинов колан
Бял турмалинов колан
Разнообразни месечни промоции !
За повече информация за цените звънете по тел. !
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http://www.megashop-bg.com/objects.php?cid=111
0899 942 557
http://obiavidnes.com/obiava/75467/turmalinova-magnitna-yaka---shipove-shvashtaniya-pleksit-bolki-v-glavata-revmatiz

15.6" (39.62 cm) HP Pavilion 15-n252su (G1M65EA)
15.6" (39.62 cm) HP Pavilion 15-n252su (G1M65EA), двуядрен Intel® Pentium® 2117U 1.8 GHz, HD LED Display & AMD HD
8670M 1GB (HDMI), 8GB, 1000GB, 2x USB3.0, Free DOS, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75466/156-3962-cm-hp-pavilion-15-n252su-g1m65ea

15.6" (39.62 cm) HP ProBook 450 (E9Y01EA)
15.6" (39.62 cm) HP ProBook 450 (E9Y01EA), +подарък чанта, двуядрен Haswell Core i5 4200M 2.5/3.1 GHz, сензорен HD
LED Display & AMD Radeon™ HD 8750M 2GB (HDMI), 4GB, 500GB, 2x USB3.0, Windows8, 2.4kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75465/156-3962-cm-hp-probook-450-e9y01ea

Kурс по Счетоводство и Курс ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ в Интер Алианс
Лицензираният Професионален център за Обучение ИНТЕР АЛИАНС Ви предлага курс по Практическо Счетоводство
АСД (автоматизация на счетоводната дейност) и управление на малък и среден бизнес в три модула.Актуална
счетоводна програма! Продължителност на обучението - 60 уч.ч.
Ще ви запознаем основно с практическото двустранно счетоводство, счетоводно записване и работа с конкретна
автоматизирана, компютърна ,счетоводна програма. Ще получите необходимите знания, за да можете сами да
организирате, водите и управлявате счетоводството на една фирма. В курса ще придобиете знания и уменията за водене
на счетоводна отчетност, данъчно облагане, социално и здравно осигуряване, всички видове осигуровки, работа с НОИ,
документации, платежни нареждания.
Курсът се води от високо квалифициран експерт преподавател със знания и опит в счетоводството, счетоводния одит,
данъчното облагане и работата по начисляване на заплати и осигуровки. Придобитите практически знания, веднага
могат да се приложат в работата или в личната фирмена дейност.
На завършилите курса, нашите специалисти оказват практическа помощ при различни казуси възникнали в последващата
дейност.
След всяко завършено обучение, центърът издава заверено легитимно удостоверение за придобитите знания ,съгласно
МОН.
За повече информация заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” 96, вх.Б, ет.1 /В
масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470
interalliance_stz@abv.bg, skype: interalliance_stz.,http://interalliancestz.alle.bg , http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/75464/kurs-po-schetovodstvo-i-kurs-trz-i-lichen-systav-v-inter-alians

Стартира Курс по Компютърна Грамотност за начинаещи в Интер Алианс
Лицензираният Професионален Център ИНТЕР АЛИАНС Ви предлага перфектно компютърно обучение - начална
компютърна грамотност I и II ниво! Продължителност на обучението – 50уч.ч., 10 работни дни. Обучението включва:
WINDOWS, WORD, EXCEL, INTERNET.
Предлагаме обучение в групи или индивидуално обучение за работа с компютър за начинаещи и малко напреднали, в удобно
за курсистите време - през деня, вечер или събота и неделя. На завършилите, издаваме легитимно удостоверение за
придобитите знания, съгласно МОН.
За повече информация заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” 96, вх.Б, ет.1 /В
масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470
interalliance_stz@abv.bg, skype: interalliance_stz, http://interalliancestz.alle.bg http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/75463/startira-kurs-po-kompyutyrna-gramotnost-za-nachinaeshti-v-inter-alians

Професионално компютърно обучение в Интер Алианс Стара Загора!
Лицензираният Професионален Център ИНТЕР АЛИАНС Ви предлага специализирани, професионални компютърни
курсове по графичен дизайн, Web Design (уеб дизайн), векторни и растерни програми: AutoCAD двумерно и тримерно
чертане, 3D Studio Max, Adobe Photoshop, CorelDraw, Illustrator, InDesign, PageMaker, QuarkXPress, WebDesign: Flash,
DreamWeaver, HTML, Adobe Premiere Pro, After Effects, Access и други.
Продължителност на обучението в група –45 уч.ч,10 работни дни. На завършилите издаваме легитимно удостоверение за
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придобитите знания, сертифицирано към МОН.
Предлагаме и индивидуално обучение за работа с компютър за начинаещи и малко напреднали, в удобно време - през деня,
вечер или събота и неделя. Работим с хора от всички възрасти.
Предлагаме също фирмено обучение на преференциални условия. 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://interalliancestz.alle.bg http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/75462/profesionalno-kompyutyrno--obuchenie-v-inter-alians-stara-zagora

15.6" (39.62 cm) HP ProBook 450 (E9Y22EA)
15.6" (39.62 cm) HP ProBook 450 (E9Y22EA), +подарък чанта, двуядрен Haswell Core i5 4200M 2.5/3.1 GHz, HD LED Display
& AMD Radeon™ HD 8750M 2GB (HDMI), 4GB, 750GB, 2x USB3.0, Windows 7/8 Pro, 2.4kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75461/156-3962-cm-hp-probook-450-e9y22ea

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/75460/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/75459/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/75458/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

15.6" (39.62 cm) HP ProBook 450 (E9Y30EA)
15.6" (39.62 cm) HP ProBook 450 (E9Y30EA), +подарък чанта, двуядрен Haswell Core i5 4200M 2.5/3.1 GHz, HD LED Display
& AMD Radeon™ HD 8750M 2GB (HDMI), 4GB, 1000GB, 2x USB3.0, Linux, 2.4kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75457/156-3962-cm-hp-probook-450-e9y30ea

Превод, заверки и легализации на документи
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Преводаческа агенция Нов Век предлага превод, заверка, легализация на академични справки, уверения, дипломи,
юридически, общински, фирмени, финансови, счетоводни и всички видове документи.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/75456/prevod-zaverki-i-legalizacii-na-dokumenti

15.6" (39.62 cm) HP ProBook 450 (E9Y47EA)
15.6" (39.62 cm) HP ProBook 450 (E9Y47EA), +подарък чанта, двуядрен Haswell Core i3 4000M 2.4 GHz, HD LED Display
(HDMI), 4GB, 500GB, 2x USB3.0, Linux, 2.4kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75455/156-3962-cm-hp-probook-450-e9y47ea

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Благоевград Сандански Банско
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/75454/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-blagoevgrad-sandanski-bansko

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/75453/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.
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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/75452/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

15.6" (39.62 cm) HP ProBook 450 (E9Y54EA)
15.6" (39.62 cm) HP ProBook 450 (E9Y54EA), двуядрен Haswell Core i5 4200M 2.5/3.1 GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB,
500GB, 2x USB3.0, Linux, 2.4kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75451/156-3962-cm-hp-probook-450-e9y54ea

15.6" (39.62 cm) HP ProBook 450 (F7X65EA)
15.6" (39.62 cm) HP ProBook 450 (F7X65EA), +подарък чанта, двуядрен Haswell Core i5 4200M 2.5/3.1 GHz, HD LED Display
& AMD Radeon™ HD 8750M 2GB (HDMI), 4GB, 1000GB, 2x USB3.0, Free DOS, 2.4kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75450/156-3962-cm-hp-probook-450-f7x65ea

15.6" (39.62 cm) HP ProBook 450 (H0W07EA)
15.6" (39.62 cm) HP ProBook 450 (H0W07EA), +подарък чанта, двуядрен Intel® Core™ i5 3230M 2.6/3.2 GHz, HD LED
Display & AMD Radeon™ HD 8750M 2GB (HDMI), 4GB, 1000GB, 2x USB3.0, Linux, 2.4kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75449/156-3962-cm-hp-probook-450-h0w07ea

15.6" (39.62 cm) HP ProBook 450 (H6P81EA)
15.6" (39.62 cm) HP ProBook 450 (H6P81EA), +подарък чанта, двуядрен Intel® Core™ i5 3230M 2.6/3.2 GHz, HD LED
Display (HDMI), 4GB, 750GB, 2x USB3.0, Linux, 2.4kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75448/156-3962-cm-hp-probook-450-h6p81ea

17.3" (43.94 cm) HP ENVY 17-j110ea (E9L17EA)
17.3" (43.94 cm) HP ENVY 17-j110ea (E9L17EA), четириядрен Haswell Intel® Core™ i7 4702MQ 2.2/3.2 GHz, FULL HD LED
Display & GeForce GT 750M 4GB (HDMI), 8GB, 2x 750GB, 4x USB3.0, fingerprint, Windows8, 2.8kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75447/173-4394-cm-hp-envy-17-j110ea-e9l17ea

17.3" (43.94 cm) HP ProBook 470 (E9Y67EA)
17.3" (43.94 cm) HP ProBook 470 (E9Y67EA), +подарък чанта, двуядрен Haswell Core i5 4200M 2.5/3.1 GHz, HD+ LED
Display & AMD Radeon™ HD 8750M 2GB (HDMI), 4GB, 750GB, 2x USB3.0, Windows8, 3.0kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75446/173-4394-cm-hp-probook-470-e9y67ea

Захранване 1000W
Захранване 1000W, EVGA SuperNOVA 1000 G2, 80+ GOLD
http://obiavidnes.com/obiava/75445/zahranvane-1000w

Case DVD Box
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Case DVD Box, за 1 диск
http://obiavidnes.com/obiava/75444/case-dvd-box

21.5" (54.61 cm) AOC e2250Swdak
21.5" (54.61 cm) AOC e2250Swdak, мостра, FULL HD LED, 5ms, 20 000 000:1 250cd/m2, DVI, колонки, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/75443/215-5461-cm-aoc-e2250swdak

13.3" (33.78 cm) Asus ZENBOOK UX302LG-C4014P
13.3" (33.78 cm) Asus ZENBOOK UX302LG-C4014P, двуядрен Haswell Intel® Core™ i7 4500U 1.8/3.0 GHz, мултитъч
сензорен IPS FULL HD LED Display & & GeForce GT 730M 2GB (HDMI & miniDP), 8GB, 256GB SSD, 3x USB3.0, Windows8
Pro, 1.5kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/75442/133-3378-cm-asus-zenbook-ux302lg-c4014p

15.6" (39.62 cm) Asus X550VB-XX059D
15.6" (39.62 cm) Asus X550VB-XX059D, двуядрен Intel® Core™ i3 3110M 2.4 GHz, HD LED Display & GeForce GT 740M 2GB
(HDMI), 6GB, 750GB, USB3.0, no OS, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75441/156-3962-cm-asus-x550vb-xx059d

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби , издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/75440/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

Разкриване на изневери - 0988343490
Агенция за установяване, разкриване и доказване на изневери. Дискретно наблюдение , събиране на данни и информация местоживеене ,намици ,контакти. Прилагане на фото и видео материали.
http://obiavidnes.com/obiava/75439/razkrivane-na-izneveri---0988343490

14" (35.56 cm) DELL Vostro 5470 (5397063476374) Graphite Silver
14" (35.56 cm) DELL Vostro 5470 (5397063476374) Graphite Silver, двуядрен Intel® Core™ i3 4010U 1.7 GHz, HD LED Display
& GeForce GT 740M 2GB (HDMI), 4GB, 500GB, 2x USB3.0, Linux, 1.53kg, 3г. NBD гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75438/14-3556-cm-dell-vostro-5470-5397063476374-graphite-silver

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
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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/75437/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/75436/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
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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/75435/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

14" (35.56 cm) DELL Vostro 5470 (5397063476381) Graphite Silver
14" (35.56 cm) DELL Vostro 5470 (5397063476381) Graphite Silver, двуядрен Intel® Core™ i5 4200U 1.6/2.6Ghz, HD LED
Display & GeForce GT 740M 2GB (HDMI), 4GB, 500GB, 2x USB3.0, Linux, 1.53kg, 3г. NBD гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75434/14-3556-cm-dell-vostro-5470-5397063476381-graphite-silver

VIP Инсайтинг интензивно дишане (IBI)
Станете част от VIP Инсайтинг интензивно дишане
23 януари - 19:15 часа , което може да изцели и трасформира живота ви.
http://obiavidnes.com/obiava/75433/vip-insayting-intenzivno-dishane-ibi

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 3521 (5397063476251)
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 3521 (5397063476251), двуядрен Intel® Pentium® 2127U 1.9 GHz, HD LED Display (HDMI),
4GB, 500GB, 2x USB3.0, Linux, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75432/156-3962-cm-dell-inspiron-3521-5397063476251

Щори-вътрешни, над 400 цвята, производство и монтаж до 5 дни
Производител съм на вътрешни щори вертикални, хоризонтални - алуминиеви и роло.
Предлагам монтаж и демонтаж на всички видове вътрешни щори, ремонт и смяна на платове на стари щори
Идвам на място, избирате си цвят, произвеждам Ви щорите и ги монтирам до 7 дни.
- безплатно взимане на размери
- безплатна консултация
- безплатна доставка

Страница 46/115

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

26.01.2014

- нестандартни алуминиеви щори
* Над 400 цвята за избор
* Най-ниските цени
* Отлично качество, производство и монтаж
http://www.shtori-bg.freeoda.com
http://obiavidnes.com/obiava/75431/shtori-vytreshni-nad-400-cvyata-proizvodstvo-i-montaj-do-5-dni

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 3521 (5397063476268)
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 3521 (5397063476268), двуядрен Intel® Core™ i3 3217U 1.80 GHz, HD LED Display & AMD
Radeon™ HD 7670M 1GB (HDMI), 4GB, 500GB, 2x USB3.0, Linux, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75430/156-3962-cm-dell-inspiron-3521-5397063476268

Детективска агенция Авалон - 24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и …
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/75429/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

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"
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тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/75428/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-bansko-blagoevgrad-sandanski

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
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/75427/detektivska-agenciya-foks-chasten-detektiv-plovdiv-pazardjikhaskovo-088840041

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 3537 (5397063476282) двуядрен Intel® Core™ i5 4200U 1.6/2.6Ghz
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 3537 (5397063476282) двуядрен Intel® Core™ i5 4200U 1.6/2.6Ghz, HD LED Display & AMD
Radeon™ HD 8670M 2GB (HDMI), 6GB, 1TB, 2x USB3.0, Linux, 2.25kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75426/156-3962-cm-dell-inspiron-3537-5397063476282-dvuyadren-intel-core-i5-420

Преводи от заклети преводачи, легализация на документи
Преводаческа агенция Нов Век извършва качествени преводи на Английски, Немски, Турски, Испански, Гръцки,
Португалски, Френски, Италиански, Арабски, Китайски, Иврит и много други езици. Заверки и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на лични и
официални фирмени документи във всички държавни институции и чуждестранни посолства в Република България.
Отлично качество на конкурентни цени!
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гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/75425/prevodi-ot-zakleti-prevodachi-legalizaciya-na-dokumenti

купува коли за скрап на място,София
Изкупува развалени, бракувани в движение или не, ударени и повредени
коли ,джипове и бусове за скрап. /брак/
Издава документ за ДЕРЕГИСТРАЦИЯ / СНЕМАНЕ ОТ ОТЧЕТ.
Плащам на място като има възможност за реакция в деня на обаждане.
За София и региона. БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН!
тел. 02/9465436 , 02/4410524 и 0887901663,0898980369,0876029495
http://obiavidnes.com/obiava/75424/kupuva-koli-za-skrap-na-myastosofiya

По-добрата комбинация... - 0896 46 39 61
За мен е удоволствие да Ви посрещна в моя свят. Ако сте в търсене на по-добрата комбинация от красота, чар,
изтънченост и елегантност, аз вярвам, че търсенето трябва да приключи тук, защото сте на правилното място.
Очаквам компанията на елитни господа, които ценят жената.
1 час - 150 лева.
http://obiavidnes.com/obiava/75423/po-dobrata-kombinaciya---0896-46-39-61

Изящно разтоварване за достойни мъже...0885273248
Скъпи, ти ме искаш?
Вземи ме, аз съм твоя.
Тялото ми е създадено за секс...
1h - 100 лева
3h - 250 лева
6h - 450 лева
http://obiavidnes.com/obiava/75422/izyashtno-raztovarvane-za-dostoyni-myje0885273248

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 3537 (5397063476299)
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 3537 (5397063476299), двуядрен Haswell Intel® Core™ i7 4500U 1.8/3.0 GHz, HD LED Display
& AMD Radeon™ HD 8850M 2GB DDR5 (HDMI), 8GB, 1TB, 2x USB3.0, Linux, 2.25kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75421/156-3962-cm-dell-inspiron-3537-5397063476299

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 5537 (5397063476305)
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 5537 (5397063476305), двуядрен Intel® Core™ i5 4200U 1.6/2.6Ghz, HD LED Display & AMD
Radeon™ HD 8670M 2GB (HDMI), 8GB, 1TB, 2x USB3.0, Linux, 2.32kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75420/156-3962-cm-dell-inspiron-5537-5397063476305

Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс e Лесен и удобен за употреба от цялото семейство.
Нямате никакви претеснения за неговата употреба . Предпазва ръцете от порязване,можете да го поверите
дори на вашите деца. С повече внимание и желание те биха ви заменили с рязане на зеленчуци
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми.
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Комлектаът включва
1 капак с бутон за почистване
2 контейнер за рязане
3 капак за запазване на продуктите свежи
4 приставка за настъргване със защитно покритие
5 приставка с защитно покритие и държач
6 защитно покритие за острието
7 решетка за рязане /6 мм./12 мм.
8 решетка за рязане/18 мм.
9 решетка за рязане на четвъртини/осмини
10 1 белачка
Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене. Цена39лв
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/75419/kuhnensko-rende---pomoshtnik-na-vsyaka-domakinya

Уред за защита от гризачи и хлебарки,мравки,паяци
Уред за защита от гризачи и хлебарки,мравки,паяци
Не се притеснявайте ако в къщи имате мишки и хлебарки?Има нова технология за тези вредители!
"Риддекс Про Плюс" превръща дома ви в една невидима репелент област, в която гризачите просто не може да живеят.
Отървете дома си от плъхове, мишки, хлебарки,мравки, паяци и други досадни вредители!
Ридекс Про създава непоносима среда за вредителите, дори и в стените, прогонва ги далеч от дома ви. Riddex Pro Plus
включва също и вградена нощна светлина и LED светлини.
Едно устройство се грижи за около 200 кв. м. Eфект се проявява около 7-10 дни след включване на уреда
Устройството "Riddex Pro Plus" е безопасно за домашни любимци, с изключение на хамстери и други гризачи. Безопасно е
за деца, домашни любимци и електрониката.
Включете "Риддекс Про Плюс" в стандартен електрически контакт за най-малко две седмици!Обхват 200кв/м.
Той държи далеч ВРЕДИТЕЛИТЕ по 24 часа на ден!
Зелената светлина показва, че устройството работи правилно.
Работна честота: 20 kНz – 65 kНz
Размери: 100мм / 60мм / 50мм
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Произход-Китай Цена 25лв
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/75418/ured-za-zashtita-ot-grizachi-i-hlebarkimravkipayaci

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
Лесни и бързи кредити от burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/70456/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

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

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 7537 (5397063476176) двуядрен Haswell Intel® Core™ i7 4500U
1.8/3.0 GHz
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 7537 (5397063476176) двуядрен Haswell Intel® Core™ i7 4500U 1.8/3.0 GHz, сензорен FULL
HD LED Display & GeForce GT 750M 2GB DDR5 (HDMI), 8GB, 1TB, 4x USB3.0, Windows8, 2.6kg, 3г. NBD гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75417/156-3962-cm-dell-inspiron-7537-5397063476176-dvuyadren-haswell-intel-core

Искам да ме гледаш как свършвам. От стаята ми на Живо!
Позирам в сайт за еротични секс камери и секс чат. Тялото ми е невероятно, на 19 години съм и младостта ми ще те
грабне и отнесе в един свят на красотата и възбудата! Гледай ме как се справям сама или ми казвай перверзните си
мечти и се наслаждавай на това което виждаш. Ела на сайта ми и ще си пишем и дори може да се сприятелим.
Заплащането е по желание!
http://obiavidnes.com/obiava/75416/iskam-da-me-gledash-kak-svyrshvam-ot-stayata-mi-na-jivo

15.6" (39.62 cm) DELL Precision M3800
15.6" (39.62 cm) DELL Precision M3800, четириядрен Haswell Intel™ Core i7 4702HQ 2.2/3.2 GHz, сензорен FULL HD LED
Display & nVidia Quadro K1100M 2GB GDDR5 (HDMI & miniDP), 8GB, 8GB SSD & 500GB HDD, 3x USB3.0, Windows8.1 Pro,
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1.88kg, 3г. NBD гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75415/156-3962-cm-dell-precision-m3800

17.3" (43.94 cm) Dell Alienware 17 (5397063476510)
17.3" (43.94 cm) Dell Alienware 17 (5397063476510), четириядрен Haswell Core i7 4700MQ 2.4/3.4 GHz, FULL HD LED &
GeForce GTX 770M 3GB DDR5 (HDMI & miniDP), 16GB, 80GB mSATA SSD & 750GB 7200rpm, 4x USB3.0, Windows8, 4.15kg,
3г NBD гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75414/173-4394-cm-dell-alienware-17-5397063476510

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/75413/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/75412/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/75411/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/75410/sigurna-rabota

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - НИЕ сме ВАШЕТО РЕШЕНИЕ с
компетентно съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ОСИГУРЯВАМЕ

НОВ СОБСТВЕНИК

на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
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КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
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 на обстоятелства - ПРОМЯНА на СОБСТВЕНИК , ПРОМЯНА на адрес - седалище , ПРОМЯНА
на УПРАВИТЕЛ , ПРОМЯНА на СЪДРУЖНИЦИ , ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ , увеличаване на
капитала, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговския Закон - НИЕ ИЗГОТВЯМЕ и ПОДАВАМЕ всички документи
!
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 - ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС
, НЕ ОТЛАГАЙТЕ ЗАКОНОВОТО РЕШЕНИЕ на Вашия ПРОБЛЕМ !
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
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
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/75409/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

20% ОТСТЪПКА ЗА ПРЕВОДИ ДО 31.01.2014 Г.
До 31.01.2014 г. можете да се възползвате от нашата отстъпка за преводи от и на всички езици, независимо от езика и
срока за изпълнение!
Професионални преводи от и на 40 езика във всички специализирани насоки и специфични области, експресна легализация
на документи, приемаме онлайн поръчки от цялата страна на адрес http://www.adaptbg.com, офиси в гр. София и гр.
Севлиево.
ПРИ ВСЯКА ПОДАДЕНА ПОРЪЧКА ПОЛУЧАВАТЕ ТАЛОН ЗА СЛЕДВАЩА ПОРЪЧКА С АТРАКТИВНА ОТСТЪПКА
НАШИЯТ ОПИТ Е ВАШЕТО ПРЕДИМСТВО!
Договор № 1813 с МВнР.
Агенция за преводи „АДАПТ БЪЛГАРИЯ“ е сертифицирана по европейски стандарт БДС EN 15038:2006.
Адрес: гр. София, бул. Васил Левски № 74
Телефони: 029899867; 0888 888 400
Факс: 02 989 98 67
E-mail: adapt@abv.bg
skype: adaptbg
Адрес: гр. Севлиево, ул. Христо Спиридонов № 6
Телефони: 0675 35059; 0885 473 186
Факс: 0675 35059
E-mail: adapt_s@abv.bg
skype: prevodi.sevlievo
http://www.adaptbg.com
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http://www.facebook.com/adapt.bulgaria
http://obiavidnes.com/obiava/75408/20-otstypka-za-prevodi-do-31012014-g

Разкриване на изневери - Агенция "СТАР" -0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
http://obiavidnes.com/obiava/75406/razkrivane-na-izneveri---agenciya-star--0885350440

17.3" (43.94 cm) Dell Alienware 17 (5397063476527)
17.3" (43.94 cm) Dell Alienware 17 (5397063476527), четириядрен Haswell Core i7 4800MQ 2.7/3.7 GHz, FULL HD LED &
GeForce GTX 770M 3GB DDR5 (HDMI & miniDP), 16GB, 256GB SSD & 750GB 7200rpm, Blu-Ray ROM, 4x USB3.0, Windows8,
4.15kg, 3г гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75405/173-4394-cm-dell-alienware-17-5397063476527

17.3" (43.94 cm) Dell Alienware 17 (5397063476534)
17.3" (43.94 cm) Dell Alienware 17 (5397063476534), четириядрен Haswell Core i7 4800MQ 2.7/3.7 GHz, 3D FULL HD LED &
GeForce GTX 770M 3GB DDR5 (HDMI & miniDP), 16GB, 256GB mSATA SSD & 750GB 7200rpm, Blu-Ray ROM, 4x USB3.0,
Windows8, 4.15kg, 3г
http://obiavidnes.com/obiava/75404/173-4394-cm-dell-alienware-17-5397063476534

Цялостен хотелски персонал- Кипър & Гърция
* Предстоящи интервюта 01 & 02 Февруари - София*

• Готвач( ки)
o Заплата- 800-1000 Е;
o Гръцки или Английски език - добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Пом. готвач (ки)
o Заплата- 600- 700 Е;
o Гръцки или Английски език - основно ниво;
o Опит- препоръчителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

Страница 54/115

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

26.01.2014

• Сервитьор(ки)
o Заплата- 600 – 650 Е +бакшиши;
o Английски език и/или Руски език- мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни

• Бармани( ки)
o Заплата- 600 Е;
o Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Рецепционист(ки)
o Заплата- 600 Е;
o Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво; ;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

• Камериер( ки)
o Заплата- 550-600 Е;
o Гръцки или Английски език - основно ниво;
o Опит- препоръчителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Аниматор(ки) & Тийм лидери
o Заплата- 600 - 800 Е;
o Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
Общи параметри:
• Заплата- конкретното възнаграждение зависи от позицията и личните умения
• Храна- безплатна;
• Квартира- безплатна;
• Работен ден- 8-10 часа;
• Почивен ден- 1 седмично;
• Пол- мъже / жени;
Необходими документи:
• Подробно попълнена автобиография, бланката трябва да бъде изтеглена от сайта www.slava7.bg; 2 актуални ,
самостоятелни снимки- 1 в паспортен формат; 1 в цял ръст;
• Подготвената кандидатура следва да бъде изпратена на info@slava7.bg ;
• Ако изпитвате затруднения при попълването на бланката, можете да се обърнете за съдействие към екипа ни, на 0876
59 27 27, или да погледнете образците, предоставени на сайта;
ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ САМО КАНДИДАТУРИ, КОИТО СА ПРИДРУЖЕНИ СЪС CV ИЗТЕГЛЕНО ОТ САЙТА НИ, НА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
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За да разберете повече информация за нашите програми не се колебайте да се свържете с нас чрез телефоните ни, или
на Facebook страницата ни. Екипът на Слава7 , ще отговори професионално на вашите въпроси.

Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/75403/cyalosten-hotelski-personal--kipyr--gyrciya

Цялостен хотелски персонал- Кипър & Гърция
* Предстоящи интервюта 01 & 02 Февруари - София*

• Готвач( ки)
o Заплата- 800-1000 Е;
o Гръцки или Английски език - добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Пом. готвач (ки)
o Заплата- 600- 700 Е;
o Гръцки или Английски език - основно ниво;
o Опит- препоръчителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

• Сервитьор(ки)
o Заплата- 600 – 650 Е +бакшиши;
o Английски език и/или Руски език- мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни

• Бармани( ки)
o Заплата- 600 Е;
o Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Рецепционист(ки)
o Заплата- 600 Е;
o Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво; ;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

• Камериер( ки)
o Заплата- 550-600 Е;
o Гръцки или Английски език - основно ниво;
o Опит- препоръчителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Аниматор(ки) & Тийм лидери
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o Заплата- 600 - 800 Е;
o Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
Общи параметри:
• Заплата- конкретното възнаграждение зависи от позицията и личните умения
• Храна- безплатна;
• Квартира- безплатна;
• Работен ден- 8-10 часа;
• Почивен ден- 1 седмично;
• Пол- мъже / жени;
Необходими документи:
• Подробно попълнена автобиография, бланката трябва да бъде изтеглена от сайта www.slava7.bg; 2 актуални ,
самостоятелни снимки- 1 в паспортен формат; 1 в цял ръст;
• Подготвената кандидатура следва да бъде изпратена на info@slava7.bg ;
• Ако изпитвате затруднения при попълването на бланката, можете да се обърнете за съдействие към екипа ни, на 0876
59 27 27, или да погледнете образците, предоставени на сайта;
ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ САМО КАНДИДАТУРИ, КОИТО СА ПРИДРУЖЕНИ СЪС CV ИЗТЕГЛЕНО ОТ САЙТА НИ, НА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.

За да разберете повече информация за нашите програми не се колебайте да се свържете с нас чрез телефоните ни, или
на Facebook страницата ни. Екипът на Слава7 , ще отговори професионално на вашите въпроси.

Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/75402/cyalosten-hotelski-personal--kipyr--gyrciya

Цялостен хотелски персонал- Кипър & Гърция
* Предстоящи интервюта 01 & 02 Февруари - София*

• Готвач( ки)
o Заплата- 800-1000 Е;
o Гръцки или Английски език - добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Пом. готвач (ки)
o Заплата- 600- 700 Е;
o Гръцки или Английски език - основно ниво;
o Опит- препоръчителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

• Сервитьор(ки)
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o Заплата- 600 – 650 Е +бакшиши;
o Английски език и/или Руски език- мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни

• Бармани( ки)
o Заплата- 600 Е;
o Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Рецепционист(ки)
o Заплата- 600 Е;
o Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво; ;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

• Камериер( ки)
o Заплата- 550-600 Е;
o Гръцки или Английски език - основно ниво;
o Опит- препоръчителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Аниматор(ки) & Тийм лидери
o Заплата- 600 - 800 Е;
o Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
Общи параметри:
• Заплата- конкретното възнаграждение зависи от позицията и личните умения
• Храна- безплатна;
• Квартира- безплатна;
• Работен ден- 8-10 часа;
• Почивен ден- 1 седмично;
• Пол- мъже / жени;
Необходими документи:
• Подробно попълнена автобиография, бланката трябва да бъде изтеглена от сайта www.slava7.bg; 2 актуални ,
самостоятелни снимки- 1 в паспортен формат; 1 в цял ръст;
• Подготвената кандидатура следва да бъде изпратена на info@slava7.bg ;
• Ако изпитвате затруднения при попълването на бланката, можете да се обърнете за съдействие към екипа ни, на 0876
59 27 27, или да погледнете образците, предоставени на сайта;
ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ САМО КАНДИДАТУРИ, КОИТО СА ПРИДРУЖЕНИ СЪС CV ИЗТЕГЛЕНО ОТ САЙТА НИ, НА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.

За да разберете повече информация за нашите програми не се колебайте да се свържете с нас чрез телефоните ни, или
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на Facebook страницата ни. Екипът на Слава7 , ще отговори професионално на вашите въпроси.

Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/75401/cyalosten-hotelski-personal--kipyr--gyrciya

Цялостен хотелски персонал- Кипър & Гърция
* Предстоящи интервюта 01 & 02 Февруари - София*

• Готвач( ки)
o Заплата- 800-1000 Е;
o Гръцки или Английски език - добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Пом. готвач (ки)
o Заплата- 600- 700 Е;
o Гръцки или Английски език - основно ниво;
o Опит- препоръчителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

• Сервитьор(ки)
o Заплата- 600 – 650 Е +бакшиши;
o Английски език и/или Руски език- мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни

• Бармани( ки)
o Заплата- 600 Е;
o Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Рецепционист(ки)
o Заплата- 600 Е;
o Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво; ;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

• Камериер( ки)
o Заплата- 550-600 Е;
o Гръцки или Английски език - основно ниво;
o Опит- препоръчителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Аниматор(ки) & Тийм лидери
o Заплата- 600 - 800 Е;
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o Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
Общи параметри:
• Заплата- конкретното възнаграждение зависи от позицията и личните умения
• Храна- безплатна;
• Квартира- безплатна;
• Работен ден- 8-10 часа;
• Почивен ден- 1 седмично;
• Пол- мъже / жени;
Необходими документи:
• Подробно попълнена автобиография, бланката трябва да бъде изтеглена от сайта www.slava7.bg; 2 актуални ,
самостоятелни снимки- 1 в паспортен формат; 1 в цял ръст;
• Подготвената кандидатура следва да бъде изпратена на info@slava7.bg ;
• Ако изпитвате затруднения при попълването на бланката, можете да се обърнете за съдействие към екипа ни, на 0876
59 27 27, или да погледнете образците, предоставени на сайта;
ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ САМО КАНДИДАТУРИ, КОИТО СА ПРИДРУЖЕНИ СЪС CV ИЗТЕГЛЕНО ОТ САЙТА НИ, НА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.

За да разберете повече информация за нашите програми не се колебайте да се свържете с нас чрез телефоните ни, или
на Facebook страницата ни. Екипът на Слава7 , ще отговори професионално на вашите въпроси.

Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/75400/cyalosten-hotelski-personal--kipyr--gyrciya

Цялостен хотелски персонал- Кипър & Гърция
* Предстоящи интервюта 01 & 02 Февруари - София*

• Готвач( ки)
o Заплата- 800-1000 Е;
o Гръцки или Английски език - добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Пом. готвач (ки)
o Заплата- 600- 700 Е;
o Гръцки или Английски език - основно ниво;
o Опит- препоръчителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

• Сервитьор(ки)
o Заплата- 600 – 650 Е +бакшиши;
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o Английски език и/или Руски език- мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни

• Бармани( ки)
o Заплата- 600 Е;
o Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Рецепционист(ки)
o Заплата- 600 Е;
o Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво; ;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

• Камериер( ки)
o Заплата- 550-600 Е;
o Гръцки или Английски език - основно ниво;
o Опит- препоръчителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Аниматор(ки) & Тийм лидери
o Заплата- 600 - 800 Е;
o Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
Общи параметри:
• Заплата- конкретното възнаграждение зависи от позицията и личните умения
• Храна- безплатна;
• Квартира- безплатна;
• Работен ден- 8-10 часа;
• Почивен ден- 1 седмично;
• Пол- мъже / жени;
Необходими документи:
• Подробно попълнена автобиография, бланката трябва да бъде изтеглена от сайта www.slava7.bg; 2 актуални ,
самостоятелни снимки- 1 в паспортен формат; 1 в цял ръст;
• Подготвената кандидатура следва да бъде изпратена на info@slava7.bg ;
• Ако изпитвате затруднения при попълването на бланката, можете да се обърнете за съдействие към екипа ни, на 0876
59 27 27, или да погледнете образците, предоставени на сайта;
ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ САМО КАНДИДАТУРИ, КОИТО СА ПРИДРУЖЕНИ СЪС CV ИЗТЕГЛЕНО ОТ САЙТА НИ, НА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.

За да разберете повече информация за нашите програми не се колебайте да се свържете с нас чрез телефоните ни, или
на Facebook страницата ни. Екипът на Слава7 , ще отговори професионално на вашите въпроси.
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Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/75399/cyalosten-hotelski-personal--kipyr--gyrciya

Цялостен хотелски персонал- Кипър & Гърция
* Предстоящи интервюта 01 & 02 Февруари - София*

• Готвач( ки)
o Заплата- 800-1000 Е;
o Гръцки или Английски език - добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Пом. готвач (ки)
o Заплата- 600- 700 Е;
o Гръцки или Английски език - основно ниво;
o Опит- препоръчителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

• Сервитьор(ки)
o Заплата- 600 – 650 Е +бакшиши;
o Английски език и/или Руски език- мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни

• Бармани( ки)
o Заплата- 600 Е;
o Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Рецепционист(ки)
o Заплата- 600 Е;
o Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво; ;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

• Камериер( ки)
o Заплата- 550-600 Е;
o Гръцки или Английски език - основно ниво;
o Опит- препоръчителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Аниматор(ки) & Тийм лидери
o Заплата- 600 - 800 Е;
o Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
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o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
Общи параметри:
• Заплата- конкретното възнаграждение зависи от позицията и личните умения
• Храна- безплатна;
• Квартира- безплатна;
• Работен ден- 8-10 часа;
• Почивен ден- 1 седмично;
• Пол- мъже / жени;
Необходими документи:
• Подробно попълнена автобиография, бланката трябва да бъде изтеглена от сайта www.slava7.bg; 2 актуални ,
самостоятелни снимки- 1 в паспортен формат; 1 в цял ръст;
• Подготвената кандидатура следва да бъде изпратена на info@slava7.bg ;
• Ако изпитвате затруднения при попълването на бланката, можете да се обърнете за съдействие към екипа ни, на 0876
59 27 27, или да погледнете образците, предоставени на сайта;
ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ САМО КАНДИДАТУРИ, КОИТО СА ПРИДРУЖЕНИ СЪС CV ИЗТЕГЛЕНО ОТ САЙТА НИ, НА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.

За да разберете повече информация за нашите програми не се колебайте да се свържете с нас чрез телефоните ни, или
на Facebook страницата ни. Екипът на Слава7 , ще отговори професионално на вашите въпроси.

Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/75398/cyalosten-hotelski-personal--kipyr--gyrciya

Цялостен хотелски персонал- Кипър & Гърция
* Предстоящи интервюта 01 & 02 Февруари - София*

• Готвач( ки)
o Заплата- 800-1000 Е;
o Гръцки или Английски език - добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Пом. готвач (ки)
o Заплата- 600- 700 Е;
o Гръцки или Английски език - основно ниво;
o Опит- препоръчителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

• Сервитьор(ки)
o Заплата- 600 – 650 Е +бакшиши;
o Английски език и/или Руски език- мн.добро ниво;
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o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни

• Бармани( ки)
o Заплата- 600 Е;
o Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Рецепционист(ки)
o Заплата- 600 Е;
o Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво; ;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

• Камериер( ки)
o Заплата- 550-600 Е;
o Гръцки или Английски език - основно ниво;
o Опит- препоръчителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Аниматор(ки) & Тийм лидери
o Заплата- 600 - 800 Е;
o Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
Общи параметри:
• Заплата- конкретното възнаграждение зависи от позицията и личните умения
• Храна- безплатна;
• Квартира- безплатна;
• Работен ден- 8-10 часа;
• Почивен ден- 1 седмично;
• Пол- мъже / жени;
Необходими документи:
• Подробно попълнена автобиография, бланката трябва да бъде изтеглена от сайта www.slava7.bg; 2 актуални ,
самостоятелни снимки- 1 в паспортен формат; 1 в цял ръст;
• Подготвената кандидатура следва да бъде изпратена на info@slava7.bg ;
• Ако изпитвате затруднения при попълването на бланката, можете да се обърнете за съдействие към екипа ни, на 0876
59 27 27, или да погледнете образците, предоставени на сайта;
ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ САМО КАНДИДАТУРИ, КОИТО СА ПРИДРУЖЕНИ СЪС CV ИЗТЕГЛЕНО ОТ САЙТА НИ, НА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.

За да разберете повече информация за нашите програми не се колебайте да се свържете с нас чрез телефоните ни, или
на Facebook страницата ни. Екипът на Слава7 , ще отговори професионално на вашите въпроси.
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Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/75397/cyalosten-hotelski-personal--kipyr--gyrciya

Цялостен хотелски персонал- Кипър & Гърция
* Предстоящи интервюта 01 & 02 Февруари - София*

• Готвач( ки)
o Заплата- 800-1000 Е;
o Гръцки или Английски език - добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Пом. готвач (ки)
o Заплата- 600- 700 Е;
o Гръцки или Английски език - основно ниво;
o Опит- препоръчителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

• Сервитьор(ки)
o Заплата- 600 – 650 Е +бакшиши;
o Английски език и/или Руски език- мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни

• Бармани( ки)
o Заплата- 600 Е;
o Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Рецепционист(ки)
o Заплата- 600 Е;
o Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво; ;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

• Камериер( ки)
o Заплата- 550-600 Е;
o Гръцки или Английски език - основно ниво;
o Опит- препоръчителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Аниматор(ки) & Тийм лидери
o Заплата- 600 - 800 Е;
o Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
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o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
Общи параметри:
• Заплата- конкретното възнаграждение зависи от позицията и личните умения
• Храна- безплатна;
• Квартира- безплатна;
• Работен ден- 8-10 часа;
• Почивен ден- 1 седмично;
• Пол- мъже / жени;
Необходими документи:
• Подробно попълнена автобиография, бланката трябва да бъде изтеглена от сайта www.slava7.bg; 2 актуални ,
самостоятелни снимки- 1 в паспортен формат; 1 в цял ръст;
• Подготвената кандидатура следва да бъде изпратена на info@slava7.bg ;
• Ако изпитвате затруднения при попълването на бланката, можете да се обърнете за съдействие към екипа ни, на 0876
59 27 27, или да погледнете образците, предоставени на сайта;
ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ САМО КАНДИДАТУРИ, КОИТО СА ПРИДРУЖЕНИ СЪС CV ИЗТЕГЛЕНО ОТ САЙТА НИ, НА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.

За да разберете повече информация за нашите програми не се колебайте да се свържете с нас чрез телефоните ни, или
на Facebook страницата ни. Екипът на Слава7 , ще отговори професионално на вашите въпроси.

Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/75396/cyalosten-hotelski-personal--kipyr--gyrciya

Цялостен хотелски персонал- Кипър & Гърция
* Предстоящи интервюта 01 & 02 Февруари - София*

• Готвач( ки)
o Заплата- 800-1000 Е;
o Гръцки или Английски език - добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Пом. готвач (ки)
o Заплата- 600- 700 Е;
o Гръцки или Английски език - основно ниво;
o Опит- препоръчителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

• Сервитьор(ки)
o Заплата- 600 – 650 Е +бакшиши;
o Английски език и/или Руски език- мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
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o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни

• Бармани( ки)
o Заплата- 600 Е;
o Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Рецепционист(ки)
o Заплата- 600 Е;
o Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво; ;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

• Камериер( ки)
o Заплата- 550-600 Е;
o Гръцки или Английски език - основно ниво;
o Опит- препоръчителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Аниматор(ки) & Тийм лидери
o Заплата- 600 - 800 Е;
o Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
Общи параметри:
• Заплата- конкретното възнаграждение зависи от позицията и личните умения
• Храна- безплатна;
• Квартира- безплатна;
• Работен ден- 8-10 часа;
• Почивен ден- 1 седмично;
• Пол- мъже / жени;
Необходими документи:
• Подробно попълнена автобиография, бланката трябва да бъде изтеглена от сайта www.slava7.bg; 2 актуални ,
самостоятелни снимки- 1 в паспортен формат; 1 в цял ръст;
• Подготвената кандидатура следва да бъде изпратена на info@slava7.bg ;
• Ако изпитвате затруднения при попълването на бланката, можете да се обърнете за съдействие към екипа ни, на 0876
59 27 27, или да погледнете образците, предоставени на сайта;
ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ САМО КАНДИДАТУРИ, КОИТО СА ПРИДРУЖЕНИ СЪС CV ИЗТЕГЛЕНО ОТ САЙТА НИ, НА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.

За да разберете повече информация за нашите програми не се колебайте да се свържете с нас чрез телефоните ни, или
на Facebook страницата ни. Екипът на Слава7 , ще отговори професионално на вашите въпроси.
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Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/75395/cyalosten-hotelski-personal--kipyr--gyrciya

Цялостен хотелски персонал- Кипър & Гърция
* Предстоящи интервюта 01 & 02 Февруари - София*

• Готвач( ки)
o Заплата- 800-1000 Е;
o Гръцки или Английски език - добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Пом. готвач (ки)
o Заплата- 600- 700 Е;
o Гръцки или Английски език - основно ниво;
o Опит- препоръчителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

• Сервитьор(ки)
o Заплата- 600 – 650 Е +бакшиши;
o Английски език и/или Руски език- мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни

• Бармани( ки)
o Заплата- 600 Е;
o Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Рецепционист(ки)
o Заплата- 600 Е;
o Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво; ;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

• Камериер( ки)
o Заплата- 550-600 Е;
o Гръцки или Английски език - основно ниво;
o Опит- препоръчителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Аниматор(ки) & Тийм лидери
o Заплата- 600 - 800 Е;
o Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
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Общи параметри:
• Заплата- конкретното възнаграждение зависи от позицията и личните умения
• Храна- безплатна;
• Квартира- безплатна;
• Работен ден- 8-10 часа;
• Почивен ден- 1 седмично;
• Пол- мъже / жени;
Необходими документи:
• Подробно попълнена автобиография, бланката трябва да бъде изтеглена от сайта www.slava7.bg; 2 актуални ,
самостоятелни снимки- 1 в паспортен формат; 1 в цял ръст;
• Подготвената кандидатура следва да бъде изпратена на info@slava7.bg ;
• Ако изпитвате затруднения при попълването на бланката, можете да се обърнете за съдействие към екипа ни, на 0876
59 27 27, или да погледнете образците, предоставени на сайта;
ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ САМО КАНДИДАТУРИ, КОИТО СА ПРИДРУЖЕНИ СЪС CV ИЗТЕГЛЕНО ОТ САЙТА НИ, НА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.

За да разберете повече информация за нашите програми не се колебайте да се свържете с нас чрез телефоните ни, или
на Facebook страницата ни. Екипът на Слава7 , ще отговори професионално на вашите въпроси.

Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/75394/cyalosten-hotelski-personal--kipyr--gyrciya

Цялостен хотелски персонал- Кипър & Гърция
* Предстоящи интервюта 01 & 02 Февруари - София*

• Готвач( ки)
o Заплата- 800-1000 Е;
o Гръцки или Английски език - добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Пом. готвач (ки)
o Заплата- 600- 700 Е;
o Гръцки или Английски език - основно ниво;
o Опит- препоръчителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

• Сервитьор(ки)
o Заплата- 600 – 650 Е +бакшиши;
o Английски език и/или Руски език- мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни
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• Бармани( ки)
o Заплата- 600 Е;
o Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Рецепционист(ки)
o Заплата- 600 Е;
o Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво; ;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

• Камериер( ки)
o Заплата- 550-600 Е;
o Гръцки или Английски език - основно ниво;
o Опит- препоръчителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Аниматор(ки) & Тийм лидери
o Заплата- 600 - 800 Е;
o Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
Общи параметри:
• Заплата- конкретното възнаграждение зависи от позицията и личните умения
• Храна- безплатна;
• Квартира- безплатна;
• Работен ден- 8-10 часа;
• Почивен ден- 1 седмично;
• Пол- мъже / жени;
Необходими документи:
• Подробно попълнена автобиография, бланката трябва да бъде изтеглена от сайта www.slava7.bg; 2 актуални ,
самостоятелни снимки- 1 в паспортен формат; 1 в цял ръст;
• Подготвената кандидатура следва да бъде изпратена на info@slava7.bg ;
• Ако изпитвате затруднения при попълването на бланката, можете да се обърнете за съдействие към екипа ни, на 0876
59 27 27, или да погледнете образците, предоставени на сайта;
ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ САМО КАНДИДАТУРИ, КОИТО СА ПРИДРУЖЕНИ СЪС CV ИЗТЕГЛЕНО ОТ САЙТА НИ, НА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.

За да разберете повече информация за нашите програми не се колебайте да се свържете с нас чрез телефоните ни, или
на Facebook страницата ни. Екипът на Слава7 , ще отговори професионално на вашите въпроси.
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Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/75393/cyalosten-hotelski-personal--kipyr--gyrciya

Цялостен хотелски персонал- Кипър & Гърция
* Предстоящи интервюта 01 & 02 Февруари - София*

• Готвач( ки)
o Заплата- 800-1000 Е;
o Гръцки или Английски език - добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Пом. готвач (ки)
o Заплата- 600- 700 Е;
o Гръцки или Английски език - основно ниво;
o Опит- препоръчителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

• Сервитьор(ки)
o Заплата- 600 – 650 Е +бакшиши;
o Английски език и/или Руски език- мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни

• Бармани( ки)
o Заплата- 600 Е;
o Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Рецепционист(ки)
o Заплата- 600 Е;
o Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво; ;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

• Камериер( ки)
o Заплата- 550-600 Е;
o Гръцки или Английски език - основно ниво;
o Опит- препоръчителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Аниматор(ки) & Тийм лидери
o Заплата- 600 - 800 Е;
o Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
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Общи параметри:
• Заплата- конкретното възнаграждение зависи от позицията и личните умения
• Храна- безплатна;
• Квартира- безплатна;
• Работен ден- 8-10 часа;
• Почивен ден- 1 седмично;
• Пол- мъже / жени;
Необходими документи:
• Подробно попълнена автобиография, бланката трябва да бъде изтеглена от сайта www.slava7.bg; 2 актуални ,
самостоятелни снимки- 1 в паспортен формат; 1 в цял ръст;
• Подготвената кандидатура следва да бъде изпратена на info@slava7.bg ;
• Ако изпитвате затруднения при попълването на бланката, можете да се обърнете за съдействие към екипа ни, на 0876
59 27 27, или да погледнете образците, предоставени на сайта;
ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ САМО КАНДИДАТУРИ, КОИТО СА ПРИДРУЖЕНИ СЪС CV ИЗТЕГЛЕНО ОТ САЙТА НИ, НА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.

За да разберете повече информация за нашите програми не се колебайте да се свържете с нас чрез телефоните ни, или
на Facebook страницата ни. Екипът на Слава7 , ще отговори професионално на вашите въпроси.

Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/75392/cyalosten-hotelski-personal--kipyr--gyrciya

всякакви дребни дърводелски услуги по домове и офиси на ниски цени
Ремонт и монтаж на спални,гардероби,секции,шкафове.Регулиране на вратички,смяна на панти.Пребоядисване на стари
мебели.Монтаж на врати и первази скъсяване на врати,поправка на разбити врати,смяна на брави.Обръщане на врати
Укрепване и поправка на клатещи се маси и столове и по заведения Прогонка и уплътняване на врати и прозорци
Тел:028402396,GSM:0885994579
http://obiavidnes.com/obiava/75391/vsyakakvi-drebni-dyrvodelski-uslugi-po-domove-i-ofisi-na-niski-ceni

17.3" (43.94 cm) DELL Inspiron 3737 (5397063476350) двуядрен Haswell Intel® Core™ i7 4500U
1.8/3.0 GHz
17.3" (43.94 cm) DELL Inspiron 3737 (5397063476350) двуядрен Haswell Intel® Core™ i7 4500U 1.8/3.0 GHz, сензорен HD+
LED Display & AMD Radeon™ HD 8870M 2GB DDR5 (HDMI), 8GB, 1TB, 2x USB3.0, Linux, 3.0kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75390/173-4394-cm-dell-inspiron-3737-5397063476350-dvuyadren-haswell-intel-core

17.3" (43.94 cm) DELL Inspiron 5737 (5397063476329)
17.3" (43.94 cm) DELL Inspiron 5737 (5397063476329), двуядрен Haswell Intel® Core™ i7 4500U 1.8/3.0 GHz, HD+ LED
Display & AMD Radeon™ HD 8870M 2GB DDR5 (HDMI), 8GB, 1TB, 2x USB3.0, Linux, 2.95kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75389/173-4394-cm-dell-inspiron-5737-5397063476329

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

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

Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/75388/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

17.3" (43.94 cm) DELL Inspiron 7737 (5397063476183)
17.3" (43.94 cm) DELL Inspiron 7737 (5397063476183), двуядрен Haswell Intel® Core™ i7 4500U 1.8/3.0 GHz, сензорен FULL
HD LED Display & GeForce GT 750M 2GB DDR5 (HDMI), 16GB, 1TB, 4x USB3.0, Windows8, 3.29kg, 3г. NBD гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75387/173-4394-cm-dell-inspiron-7737-5397063476183

17.3" (43.94 cm) DELL Inspiron 7737 (5397063476336) двуядрен Haswell Intel® Core™ i7 4500U
1.8/3.0 GHz
17.3" (43.94 cm) DELL Inspiron 7737 (5397063476336) двуядрен Haswell Intel® Core™ i7 4500U 1.8/3.0 GHz, сензорен FULL
HD LED Display & GeForce GT 750M 2GB DDR5 (HDMI), 16GB, 8GB SSD & 1TB HDD, 4x USB3.0, Windows8, 3.29kg, 3г.
NBD гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75386/173-4394-cm-dell-inspiron-7737-5397063476336-dvuyadren-haswell-intel-core

18.4" (46.73 cm) Dell Alienware 18 (5397063476558)
18.4" (46.73 cm) Dell Alienware 18 (5397063476558), четириядрен Haswell Core i7 4800MQ 2.7/3.7 GHz, FULL HD LED & 2x
GeForce GTX 780M 4GB DDR5 (HDMI & miniDP), 32GB, 256GB SSD & 750GB 7200rpm, Blu-Ray ROM, 4x USB3.0, Windows8,
5.47kg, 3г NBD гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75385/184-4673-cm-dell-alienware-18-5397063476558

18.4" (46.73 cm) Dell Alienware 18 (5397063476565)
18.4" (46.73 cm) Dell Alienware 18 (5397063476565), четириядрен Haswell Core i7 4900MQ 2.8/3.8 GHz, FULL HD LED & 2x
GeForce GTX 780M 4GB DDR5 (HDMI & miniDP), 16GB, 80GB mSATA SSD & 750GB 7200rpm, Blu-Ray ROM, 4x USB3.0,
Windows8, 5.47kg, 3г NBD гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75384/184-4673-cm-dell-alienware-18-5397063476565
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Безплатни обяви от Магазинчето за обяви
Представяме Ви нашата нова платформа за безплатни обяви на частни и бизнес потребители.
Магазинчето за обяви

В Магазинчето за обяви можете да публикувате Вашите предложения в над 200 категории и подкатегории напълно
безплатно. Разполагате обаче с 5 промо опции с различна стойност които заплащате с виртуална валута наричана за по
кратко кредити. Кредити можете да закупите чрез СМС плащане.
Промо опциите са както следва:
''Първа'' (4 кредита) Обявата ще бъде публикувана на първо място в списъка.
''Удебелена'' (1 кредит) Обявата ще бъде публикувана с удебелен шрифт.
''Рамка'' (1 кредит) Обявата ще бъде публикувана в рамка .
''Фон на обявата'' (1 кредит) Обявата ще бъде публикувана с изискан фон.
''Специална'' (2 кредита) Обявата ще бъде публикувана в модула за специални обяви.
Както виждате минималната стойност на промотиращите опции реално Ви позволява на цената на един СМС от 2.40
лв с ДДС да имате от 5 до 10 промо обяви. Ползвате рекламна услуга без конкуренция на пазара в момента.
Няма и ограничение на броя публикувани обяви без значение дали сте частно лице или бизнес потребител.
В нашия форум можете да получите полезен съвет или да споделите впечатления или опит за онлайн търговията или
просто да разговаряте на всякакви теми с приятели който сте открили чрез нас.
http://obiavidnes.com/obiava/75383/bezplatni-obyavi-ot-magazincheto-za-obyavi

19.5" (49.53 cm) Acer V206HQLbmd
19.5" (49.53 cm) Acer V206HQLbmd, HD+ LED, 5ms, 100 000 000:1, 250cd/m2, DVI, TCO6.0, черен, 3. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75120/195-4953-cm-acer-v206hqlbmd

21.5" (49.53 cm) Acer V226HQLbd
21.5" (49.53 cm) Acer V226HQLbd, FULL HD LED, 5ms, 100 000 000:1, 250cd/m2, DVI, TCO6.0, черен, 3. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75113/215-4953-cm-acer-v226hqlbd

15.6" (39.62 cm) Asus X55A-SX193H
15.6" (39.62 cm) Asus X55A-SX193H, двуядрен Celeron® 1000M 1.8GHz, HD LED Display (HDMI), 2GB, 320GB, USB3.0,
Windows8, 2.45kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75112/156-3962-cm-asus-x55a-sx193h

15.6" (39.62 cm) HP Pavilion 15-n051su (F6F49EA)
15.6" (39.62 cm) HP Pavilion 15-n051su (F6F49EA), двуядрен AMD E1-2500 1.4 GHz, HD LED Display (HDMI), 8GB, 750GB,
2x USB3.0, Windows 8 64bit, 2.28kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75111/156-3962-cm-hp-pavilion-15-n051su-f6f49ea

Cisco ASA 5505 10-to-50 User upgrade software license
Cisco ASA 5505 10-to-50 User upgrade software license
http://obiavidnes.com/obiava/75110/cisco-asa-5505-10-to-50-user-upgrade-software-license
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NOKIA LUMIA 520, Бял
http://obiavidnes.com/obiava/75109/nokia-lumia-520

Delux DLM-130GB & G01UF
Delux DLM-130GB & G01UF, безжична, оптична (1000-1500 dpi), компактен USB приемател
http://obiavidnes.com/obiava/75233/delux-dlm-130gb--g01uf

Delux DLM-526GB+G01UF
Delux DLM-526GB+G01UF, бордо, безжична, USB
http://obiavidnes.com/obiava/75228/delux-dlm-526gbg01uf

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-0888112075
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/75382/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075

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/75381/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
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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/75380/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

Delux DLM-555BU
Delux DLM-555BU, черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/75214/delux-dlm-555bu

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Стара Загора
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/75379/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-stara-zagora

Частен Детектив - Детективска Агенция Инкогнито - Услуги -София,Пазарджик,Русе
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
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-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/75378/chasten-detektiv---detektivska-agenciya-inkognito---uslugi--sofiyapazardjikruse

Детективск
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/75377/detektivska-agenciya-foks-chasten-detektiv-plovdiv

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
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-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/75376/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Предлагаме инкубатори - изгодно
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/75375/predlagame-inkubatori----izgodno

Термо-паста за CPU/GPU Arctic MX-4
Термо-паста за CPU/GPU Arctic MX-4, 4g
http://obiavidnes.com/obiava/75199/termo-pasta-za-cpugpu-arctic-mx-4

15.6" (39.62 cm) ACER E1-532 (NX.MFYEX.033)
15.6" (39.62 cm) ACER E1-532 (NX.MFYEX.033), сребрист, двуядрен Intel® Celeron™ 2995M 1.4 GHz, HD LED Display
(HDMI), 4GB, 1000GB, USB3.0, Linux, 2.35kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75186/156-3962-cm-acer-e1-532-nxmfyex033

32" (80cm)Samsung UE32F5000
32" (80cm)Samsung UE32F5000, FULL HD LED TV, 100Hz, DVB-T/C
http://obiavidnes.com/obiava/75184/32-80cmsamsung-ue32f5000

32" (80cm)Samsung UE32F5700
32" (80cm)Samsung UE32F5700, FULL HD LED TV, 100Hz, DVB-T/C, Smart Hub
http://obiavidnes.com/obiava/75183/32-80cmsamsung-ue32f5700

НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ
Разнообразете живота си ако ви е скучно и висите цял ден в нета.Спечелете допълнителни приходи като участвате в
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нашият мащабен проект,където ще ви научим как да печелите приходи от интернет и ще получите пълна подкрепа по
Skype от наша страна за повече информация пишете ни на Skype име obqva10 или посетете сайта ни www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/75374/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/75373/sigurna-rabota

Преводачески услуги от заклети преводачи
Преводаческа агенция НОВ ВЕК осъществява преводи на фирмени счетоводни документи. Агенцията разполага с
лицензирани преводачи, владеещи английски, руски, немски, френски, гръцки, турски, румънски, чешки, италиански,
испански и други езици. Агенцията предлага стандартни, бързи и експресни услуги. Работим с висококвалифицирани и
опитни преводачи и извършваме обемни писмени преводи в кратки срокове, като това никога не рефлектира върху
качеството.
За повече информация и контакт: Преводаческа агенция НОВ ВЕК Адрес: гр.София, бул. Васил Левски 1Б, Телефон: 02 49
00 756; 0895 60 71 50 Имейл: sofia@nov-vek.org Уебсайт: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/75372/prevodacheski-uslugi-ot-zakleti-prevodachi

15.6" (39.62 cm) Asus N56JR-S4010D
15.6" (39.62 cm) Asus N56JR-S4010D, четириядрен Haswell Intel™ Core i7 4700HQ 2.4/3.4 GHz, FULL HD LED Display &
GeForce GTX 760M 2GB DDR5 (HDMI), 4GB, 1TB, 4x USB3.0, no OS, 2.7kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75182/156-3962-cm-asus-n56jr-s4010d

Вечерен курс по италиански език – първо ниво
Учебен център Орбис организира вечерен 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 два пъти в седмицата – понеделник и сряда от 18.30 до 20.30 часа.
Цена: 250 лева. Начало: 03.02.2014г
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/75371/vecheren-kurs-po-italianski-ezik--pyrvo-nivo

Испански език – подготовка за матура
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура по испански език. Обучението е целогодишно в удобно за
учениците и преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по
формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 12
лева на учебен час.
За повече информация:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
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e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/75370/ispanski-ezik--podgotovka-za-matura

Съботен курс по португалски език
Учебен център Орбис организира съботен 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.
Провежда се в събота от 14.00 до 17.30, продължителност 50 учебни часа. Цена 160 лв. Начало: 15.02.2014г
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/75369/syboten-kurs-po-portugalski-ezik

Френски език- разговорен курс
Учебен център Орбис организира разговорен курс по френски език. Курсът е предназначен за хора учили или в момента
изучаващи френски език от ниво А2 до В2. Целта на курса е да се развият умения за водене на разговор като се работи по
определени теми. Продължителност 30 часа, един път седмично (сряда) от 18.00 до 20.00 часа. Начало на курса:
29.01.2014г. 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/75368/frenski--ezik--razgovoren-kurs

Подготовка за матурата по италиански език
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура по италиански език. Обучението е целогодишно в удобно за
учениците и преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по
формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 12
лева на учебен час.
За повече информация:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02 8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/75367/podgotovka-za-maturata-po-italianski-ezik

Подготовка за матура и кандидатстудентски изпити
Учебен център Орбис организира индивидуална подготовка за матура и кандидатстудентски изпити по немски,
английски, френски, испански, италиански, български език и математика. Езиковото обучение включва граматичен
преговор, решаване на тестове и писане на есе. Часовете се провеждат в удобно за учениците и преподавателя време.
Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 12 лева на учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
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тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/75366/podgotovka-za-matura-i-kandidatstudentski-izpiti

15.6" (39.62 cm) Asus N56JR-S4078DM
15.6" (39.62 cm) Asus N56JR-S4078DM, четириядрен Haswell Intel™ Core i7 4700HQ 2.4/3.4 GHz, FULL HD LED Display &
GeForce GTX 760M 2GB DDR5 (HDMI), 8GB, 1TB, Blu-Ray RW, 4x USB3.0, no OS, 2.7kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75181/156-3962-cm-asus-n56jr-s4078dm

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/75365/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/75364/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/75363/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

"Енигма турс" - гр. Созопол
Резервации в семеен хотел в Созопол предлага фирма Енигма Турс. Провежда екскурзии и туристически посещения в
градове в България. Организира сафари, шопинг екскурзии. За връзка: ул. Кулата 5, + 359 550 2 33 04, www.kraspen.com.
http://obiavidnes.com/obiava/75362/enigma-turs---gr-sozopol

Геймърски очила Gunnar PPK
Геймърски очила Gunnar PPK, Onyx/Mercury
http://obiavidnes.com/obiava/75180/geymyrski-ochila-gunnar-ppk
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Геймърски очила Gunnar RPG
Геймърски очила Gunnar RPG, Gunmetal/Grey
http://obiavidnes.com/obiava/75361/geymyrski-ochila-gunnar-rpg

Гледам на кафе и карти. предсказвам бъдещето
Ако искате да узнаете бъдещето си, ако искате да се избавите от причините за проблемите ви, свържете се с мен.
Гледам на кафе, карти Таро, холограма- връзка с Вселената, по снимка. Чистя черни магии, живак, восъколеене.Правя
бяла магия за любов и просперитет.Зареждам с енергия камъни, картини, сувенири, ваши любими предмети. Въздействам
върху Аурата за здраве, щастие, късмет. Регулирам кръвното налягане.Гледане по телефона - имена, рождена дата,след
изпратен запис по пощата. Изпращам отговора на имейл.Телефон за връзка с мен и предварителни записвания 0896 140
795
Боби - гр. София
http://obiavidnes.com/obiava/75360/gledam-na-kafe-i-karti-predskazvam-bydeshteto

АДВОКАТСКА КАНТОРА "КОРЕКТ" Сделки с търговски предприятия-АД ЕАД ООД ЕООД и
др. със задължения.
АДВОКАТСКА КАНТОРА "КОРЕКТ" ПРОФЕСИОНАЛНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ. Осигуряваме купувач на фирмата,освобождаваме ВИ от юридическа,финансова и солидарна
отговорност за 1 час!!!
Предлагаме на клиентите си следните правни услуги:Търговско, корпоративно, дружествено право!!!
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество,Сделки с търговски предприятия, продажба и изкупуване на
дялове и акции.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА.
Адвокатска Кантора"КОРЕКТ"
ЗА КОНТАКТИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА-на тел.0897558320 0885017754
раб.време 09.00-19.00 часа. Без почивен ден.
http://obiavidnes.com/obiava/75359/advokatska-kantora-korekt-sdelki-s-tyrgovski-predpriyatiya-ad-ead-ood-eood-i-dr

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ! ЗА ФИРМИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА!!!
АДВОКАТСКА КАНТОРА "КОРЕКТ" ПРОФЕСИОНАЛНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ. Осигуряваме купувач на фирмата,освобождаваме ВИ от юридическа,финансова и солидарна
отговорност за 1 час!!!
Предлагаме на клиентите си следните правни услуги:Търговско, корпоративно, дружествено право!!!
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество,Сделки с търговски предприятия, продажба и изкупуване на
дялове и акции.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА.
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Адвокатска Кантора"КОРЕКТ"
ЗА КОНТАКТИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА-на тел.0897558320 0885017754
раб.време 09.00-19.00 часа. Без почивен ден.
http://obiavidnes.com/obiava/75358/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-za-firmi-ot-cyalata-strana

16GB microSDHC
16GB microSDHC, HAMA, Class10, с преходник
http://obiavidnes.com/obiava/75357/16gb-microsdhc

ДЕТОКСИКАТОР
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 275лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА ! КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 420.00 лв.,
Вие получавате като БОНУС : . ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ
МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР нов -275 лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 420 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един);
комплексно решение на телесните проблеми: наднормено тегло, забавена обмяна на веществата,
цена: 470 лв !
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/75356/detoksikator

ЦЕЛУТРОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ, , Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста,
Физиотерапия и Лифтинг
Целутрон
ЦЕЛУТРОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ, , Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста, Физиотерапия и Лифтинг
ЦЕЛУТРОН ЗА УСКОРЯВАНЕ НА МЕТАБОЛИЗМА И РЕДУЦИРАНЕ НА ТЕЛЕСНИТЕ МАЗНИНИ !
Основни функции и режими на работа :
F1 Мускулен масаж, релакс и Физиотерапия:
F2 Тонизиране
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F3 Стимулация на кръвната и лимфната циркулация – при уморени крака, варикозни вени, целулит и след липосукция
F4 Редуциране на теглото и стягане на тъканите
Изборът на времетраене на процедурата може да бъде направен ръчно – 20 до 30 минути за максимална ефективност.
Апаратът за ускоряване на метаболизма и редукция на телесните мазнини е устройство създадено с методите на
съвременната медицина, с активно използване на последните научни изследвания в областта на медицината,
физиотерапията и козметиката, с отчитане на биологичното и физиологично взаимодействие между мазинините и
мускулната тъкан в човешкото тяло и биохимията на човешкият организъм.
Действието на уреда използва нормалните принципи на функциониране на човешкото тяло; крайната цел е да се
постигне естествено ускоряване на метаболизма, в пълно съответствие с природата на организма, използвайки само
естествените процеси в тялото. Създаването на това устройство е резултат от дългогодишни тестове, опити и
анализи, правени от водещи специалисти в съответните области.
Използваната технология, базирана на микропроцесорна основа, дава възможност за прецизно действие в проблемните
зони без, или с минимум странични въздействия. Уредът обединява няколко режима на работа, на база на
усъвършенстваните през хилядолетията методи на акупунктурата, предназначени за решаване на различни телесни
проблеми – наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, детренираност на отделни мускулни групи, липса на
еластичност на кръвоносните съдове и като цяло – липса на тонус; апаратът предлага комплексно решение за всички
тези проблеми с методите на акупунктурата, физиотерапията и масажът.
Модел: GS-14 -2013
Гаранция - 12 месеца. Сертификация: CE, RoHS, CQCЦена:650 лв.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/75355/celutron-za-otslabvane--redukciya-na-mastna-tykan-povdigane-na-byusta-fizioter

Целулес МД Новия вакуумен масажор
Целулес МД
Новия вакуумен масажор Целулес МД
Целулес МД е система за отслабване, оборудвана за първи път със светлина и масажни ролери,
които ще сложат край на излишните мазнини и целулита лесно и ефективно!
Три функции са съчетани в един компактен уред!
масаж
вакуум
светлина
Тайната на Целулес МД е в неговото тройно действие! което едновременно унищожава
мазнините и целулита в дълбочина, а кожата става нежна и подмладена!
Целулес МД е високоефективна система за отслабване, оборудвана за първи път със светлина и
масажни ролери, която ще сложи край на излишните мазнини и целулита лесно и ефективно!
Тайната на Целулес МД е в неговата тройна функция на действие:
масаж
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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/75354/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/75353/magnitni-nakolenki--dr-livayn

Енергопестяващо ток
Енергопестяващо ток 19Kw
СПЕСТЕТЕ ДО 30% ОТ СМЕТКИТЕ СИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО - НОВО ПОКОЛЕНИЕ УРЕДИ ЗА ИКОНОМИЯ НА ТОК " Intelligent Energy Saver " – едно интелигентно И НАПЪЛНО ЛЕГАЛНО решение за икономия на електрическа енергияпо германска технология !
Устройството е ефективно и достатъчно за голям апартамент, малък хотел, ресторант и др.
със сумарна мощност на електросъоръженията до 15 kW. Произход :
Китай Гаранционен срок:12 месеца!
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/75352/energopestyavashto--tok
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Количка движеща се по стени и тавани
Количка движеща се по стени и тавани
ХИТ на СВЕТОВНИЯ ПАЗАР ЗА ДЕТСКИ и ТИНЕЙДЖЪРСКИ ЗАБАВЛЕНИЯ !!!
Нека Вашето дете бъде сред първите !
Преодолейте гравитацията !
Идеален подарък за Вашето дете ! Автомобилчето се движи с еднакъв успех по вертикални стени,
стъкла, огледала и всичко друго, за което се сетите
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/75351/kolichka-dvijeshta-se-po-steni-i-tavani

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
Супер Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/56708/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само за 30 минути.burzikrediti.bg
Лесни и бързи кредити от burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/62034/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-za-30-minutiburzikreditibg

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само за 30 минути.burzikrediti.bg
Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/55178/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-za-30-minutiburzikreditibg
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Интериорни врати!
Искате още повече спокойствие на недвижимото си имущество ! Пробвайте обновен каталог на интериорни врати на
най-ниските цени !
http://obiavidnes.com/obiava/75350/interiorni-vrati

16GB USB Flash Kingston DataTraveler SE9
16GB USB Flash Kingston DataTraveler SE9, Champagne
http://obiavidnes.com/obiava/75349/16gb-usb-flash-kingston-datatraveler-se9

Вентилатор 50mm
Вентилатор 50mm, Spire Orion 50x10 (SP05010S1M3), Sleeve Bearing
http://obiavidnes.com/obiava/75348/ventilator-50mm

21.5" (54.61 cm) Acer G226HQLLbid IPS панел
21.5" (54.61 cm) Acer G226HQLLbid IPS панел, FULL HD LED, 5ms, 100 000 000:1 250cd/m2, HDMI & DVI, черен, 2г
http://obiavidnes.com/obiava/75347/215-5461-cm-acer-g226hqllbid-ips-panel

Слушалки Philips SHB4000WT
Слушалки Philips SHB4000WT, Bluetooth, бели
http://obiavidnes.com/obiava/75346/slushalki-philips-shb4000wt

Wacom Wireless Accessory Kit (ACK-40401)
Wacom Wireless Accessory Kit (ACK-40401), съвместим с Bamboo (CTH-470/CTH-670) & Intuos5
http://obiavidnes.com/obiava/75345/wacom-wireless-accessory-kit-ack-40401

Транспортни услуги 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/71976/transportni-uslugi-s-bus

Публикуване на статии.
bularticles.com е една от най-влиятелните български директории, където могат да се публикуват статии срещу
заплащане. Тези статии са изключително полезни при популяризацията на даден бизнес. Това е най-лесния, евтин и бърз
начин за онлайн маркетинг.
http://obiavidnes.com/obiava/75344/publikuvane-na-statii

http://stroyinvest.net/
Стройинвест ООД е фирма, специалист в монтажа, производството и продажбата на стъклопакет. Фирма
Стройинвест ООД е оторизиран партньор на Rehau за България, и предлага немски троен стъклопакет, дограми и
прочие.
http://obiavidnes.com/obiava/75343/httpstroyinvestnet
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Gigabyte F2A88X-D3H
Gigabyte F2A88X-D3H, AMD A88X, FM2+, DDR3, PCI-E 3.0 (CF)(HDMI & DVI), SB7.1, Lan1000, 8xSATA RAID 6Gb/s
0,1,5,10, 2xUSB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/75051/gigabyte-f2a88x-d3h

Gigabyte F2A88XN-WIFI
Gigabyte F2A88XN-WIFI, AMD A88X, FM2+, DDR3, PCI-E 3.0 (2x HDMI & DVI), SB7.1, Dual-Band WiFi 802.11n/ac, Bluetooth
4.0, Lan1000, 4xSATA RAID 6Gb/s 0,1,5,10, 2xUSB3.0, mini-ITX
http://obiavidnes.com/obiava/75049/gigabyte-f2a88xn-wifi

Gigabyte G1.Sniper Z87
Gigabyte G1.Sniper Z87, Z87, LGA1150, DDR3, 2x PCI-E 3.0 (CF/SLi) (HDMI & DisplayPort), SB5.1 Creative® Sound Core 3D,
Lan1000, 6xSATA 6Gb/s RAID 0,1,5,10, 4xUSB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/75048/gigabyte-g1sniper-z87

14" (35.56 cm) Lenovo ThinkPad Edge E440 (20C5007HBM)
14" (35.56 cm) Lenovo ThinkPad Edge E440 (20C5007HBM), четириядрен Haswell Intel® Core™ i7 4702MQ 2.2/3.2 GHz, HD
LED Display (HDMI), 4GB, 500GB 7200rpm, 2x USB3.0, DOS, 2.14kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75047/14-3556-cm-lenovo-thinkpad-edge-e440-20c5007hbm

14" (35.56 cm) Lenovo ThinkPad Edge E440 (20C5007LBM)
14" (35.56 cm) Lenovo ThinkPad Edge E440 (20C5007LBM), двуядрен Intel® Pentium® 3550М 2.3 GHz, HD LED Display
(HDMI), 4GB, 16GB SSD & 500GB 7200rpm, 2x USB3.0, DOS, 2.14kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75129/14-3556-cm-lenovo-thinkpad-edge-e440-20c5007lbm

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/75342/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet

НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ
Разнообразете живота си ако ви е скучно и висите цял ден в нета.Спечелете допълнителни приходи като участвате в
нашият мащабен проект,където ще ви научим как да печелите приходи от интернет и ще получите пълна подкрепа по
Skype от наша страна за повече информация пишете ни на Skype име obqva10 или посетете сайта ни www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/75341/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/75340/sigurna-rabota

Epson Perfection V370 Photo
Epson Perfection V370 Photo, 48bit, 4800x9600dpi, USB
http://obiavidnes.com/obiava/75125/epson-perfection-v370-photo
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18.5" (47 cm) Acer V196HQLb
18.5" (47 cm) Acer V196HQLb, HD LED, 5ms, 100 000 000:1, 250cd/m2, TCO6.0, черен, 3. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75121/185-47-cm-acer-v196hqlb

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби , издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/75339/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

Детективска агенция Авалон - 24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и …
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/75338/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

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.
0888116420discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/75337/detektivska-agenciya-diskret-blagoevgrad-sandanski-bansko-petrich
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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.
0888116420discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/75336/detektivska-agenciya-diskret-namerete-otgovorite-pri-nas

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/75335/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/75334/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - НИЕ сме ВАШЕТО РЕШЕНИЕ с
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компетентно съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
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 на обстоятелства - ПРОМЯНА на СОБСТВЕНИК , ПРОМЯНА на адрес - седалище , ПРОМЯНА
на УПРАВИТЕЛ , ПРОМЯНА на СЪДРУЖНИЦИ , ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ , увеличаване на
капитала, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговския Закон - НИЕ ИЗГОТВЯМЕ и ПОДАВАМЕ всички документи
!
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 - ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС
, НЕ ОТЛАГАЙТЕ ЗАКОНОВОТО РЕШЕНИЕ на Вашия ПРОБЛЕМ !
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
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
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/75333/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
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-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/75332/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/75331/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Хранителни добавки на най-ниски цени.
Хранителни добавки на най-ниски цени. Правилно изграждане на Вашето тяло. Фитнес, Съставки, Стакове и хранителни
добавки на изгодни цени. Специален бонус за регистрирани клиенти. За всяка закупена стока на www.fitnessmania.bg, Вие
безплатно получавате точки, чиято парична равностойност можете да ползвате при следващи покупки в нашият онлайн
магазин. Всеки регистриран клиент ползва също така и отстъпка от регулярните цени. Регистрирайте се сега купувайте
евтино и печелете бонус точки с Fitness Mania.
http://obiavidnes.com/obiava/75330/hranitelni-dobavki-na-nay-niski-ceni
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Интернет магазин за лампи PHILIPS,OSRAM и KANLUX
Лед, луминесцентни енергоспестяващи лампи с добри цени и богат избор!
Изпращаме с куриер и наложен платеж!
http://obiavidnes.com/obiava/75329/internet-magazin-za-lampi-philipsosram-i-kanlux

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Велико Търново
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/75328/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-veliko-tyrnovo

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Пловдив ,Пазарджик,Хасково
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
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Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/75327/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-plovdiv-pazardjikhaskovo

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Банско Благоевград Сандански
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/75326/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-bansko-blagoevgrad-sandanski

Включвам се на живо пред камерата щом съм възбудена!
Ела и гледай как се спасявам сама като ми се чука! Ползвам пръстите си и имам интересни играчки които никога не
омекват а аз си ги ползвам във всяка дупка! Виж сайта ми и ще се забавляваме, ще си пишем и ще се запознаем дори!
Реални са снимките, аз, всичко! Плаща се само ако ти харесва! Има опция и плащане с СМС. Най яките еротични камери
са тука!
http://obiavidnes.com/obiava/75325/vklyuchvam-se-na-jivo-pred-kamerata-shtom-sym-vyzbudena

Община Ивайловград – област Хасково
"Територията на община Ивайловград се разпростира върху 820 кв. км. Чистия въздух, красивата природа и национални
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забележителности карат все повече туристи да посещават общината. Тук може да видите:
ВИЛА АРМИРА - ПАМЕТНИК НА КУЛТУРАТА С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ
КРЕПОСТ ""ЛЮТИЦА""
ЯЗОВИР ИВАЙЛОВГРАД
ОБЩИНСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
"
http://obiavidnes.com/obiava/75324/obshtina-ivaylovgrad--oblast-haskovo

Оригинални зарядни за лаптоп и заместители - над 60 модела на склад
Ако имате нужда от ново зарядно или адаптер за вашия лаптоп, при нас ще намерите повече от 60 модела зарядни.
Оригинални и техните заместители, всичките ни продукти се предлагат на топ цени!
http://obiavidnes.com/obiava/75323/originalni-zaryadni-za-laptop-i-zamestiteli---nad-60-modela-na-sklad

Лаптопи от Плесио Компютърс
Плесио Компютърс - директна продажба на таблети, лаптопи, ноутбуци, смартфони, компютърна и офис техника и
аксесоари. Достъпна цена и на изплащане от http://plesio.bg .
http://obiavidnes.com/obiava/75322/laptopi-ot-plesio-kompyutyrs

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само за 30 минути.burzikrediti.bg
Супер Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/62495/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-za-30-minutiburzikreditibg

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

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/56695/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

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/75321/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Музиканти, певци, танцьори, аниматори, илюзионисти; Кастинг в София- Февруари 2014
Февруари 2014г., в София ще бъде един от най-големите организатори на шоу програми в цял Кипър, наш партньор.
Договори получават над 50 души.
Всяка година организираме голям кастинг( с Кипърски партньор, организиращ Шоу програми в цял Кипър) - на който
кастинг се явявяват певци / дуо, трио ...групи / музиканти / пианисти, китаристи ..../, танцьори / двойки, групи /,
аниматори, илюзионисти , магьосници , хипнотизатори....
За един уикенд ( 2 дни ), на кастинг-а минават над 100 души . Хотелска зала , оборудвана с озвучаване и всичко
необходимо ( без китари, инструменти) заприличва на "България търси талант ".
Възможно е да не знаете перфектно английски и/или гръцки, важно е репертоара ви ( ако сте певец) да бъде перфектен
като произношение и дикция.
Заминаването: е около 15 Април 2014
Продължителност на договора: до 31 Октомври 2014
Посрещане: на летището в Ларнака, Кипър
Настаняване: безплатно в апартаменти тип студио
Заплащане: между 800 и 1 200 Е в зависимост от подготвеността и таланта на кандидата
Естество на работа: работите в различни хотели и ресторанти ( в един и същ район на Кипър ). Осигурен ви е
транспорт от квартирата до обектите. Вечер се работи - максимума е 3 часа/ вечер.

Организаторът е длъжен да ви намира ангажименти, т.е фиксираната сума в договора , който разписвате преди да
заминете- я получавате независимо от броя участия. Бъдете сигурни - че той няма изгода да бъдете неангажирани.
Необходими документи:

http://obiavidnes.com/obiava/75320/muzikanti-pevci-tancyori-animatori-ilyuzionisti-kasting-v-sofiya--fevruari-20

Музиканти, певци, танцьори, аниматори, илюзионисти; Кастинг в София- Февруари 2014
Февруари 2014г., в София ще бъде един от най-големите организатори на шоу програми в цял Кипър, наш партньор.
Договори получават над 50 души.
Всяка година организираме голям кастинг( с Кипърски партньор, организиращ Шоу програми в цял Кипър) - на който
кастинг се явявяват певци / дуо, трио ...групи / музиканти / пианисти, китаристи ..../, танцьори / двойки, групи /,
аниматори, илюзионисти , магьосници , хипнотизатори....
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За един уикенд ( 2 дни ), на кастинг-а минават над 100 души . Хотелска зала , оборудвана с озвучаване и всичко
необходимо ( без китари, инструменти) заприличва на "България търси талант ".
Възможно е да не знаете перфектно английски и/или гръцки, важно е репертоара ви ( ако сте певец) да бъде перфектен
като произношение и дикция.
Заминаването: е около 15 Април 2014
Продължителност на договора: до 31 Октомври 2014
Посрещане: на летището в Ларнака, Кипър
Настаняване: безплатно в апартаменти тип студио
Заплащане: между 800 и 1 200 Е в зависимост от подготвеността и таланта на кандидата
Естество на работа: работите в различни хотели и ресторанти ( в един и същ район на Кипър ). Осигурен ви е
транспорт от квартирата до обектите. Вечер се работи - максимума е 3 часа/ вечер.

Организаторът е длъжен да ви намира ангажименти, т.е фиксираната сума в договора , който разписвате преди да
заминете- я получавате независимо от броя участия. Бъдете сигурни - че той няма изгода да бъдете неангажирани.
Необходими документи:

http://obiavidnes.com/obiava/75319/muzikanti-pevci-tancyori-animatori-ilyuzionisti-kasting-v-sofiya--fevruari-20

Музиканти, певци, танцьори, аниматори, илюзионисти; Кастинг в София- Февруари 2014
Февруари 2014г., в София ще бъде един от най-големите организатори на шоу програми в цял Кипър, наш партньор.
Договори получават над 50 души.
Всяка година организираме голям кастинг( с Кипърски партньор, организиращ Шоу програми в цял Кипър) - на който
кастинг се явявяват певци / дуо, трио ...групи / музиканти / пианисти, китаристи ..../, танцьори / двойки, групи /,
аниматори, илюзионисти , магьосници , хипнотизатори....
За един уикенд ( 2 дни ), на кастинг-а минават над 100 души . Хотелска зала , оборудвана с озвучаване и всичко
необходимо ( без китари, инструменти) заприличва на "България търси талант ".
Възможно е да не знаете перфектно английски и/или гръцки, важно е репертоара ви ( ако сте певец) да бъде перфектен
като произношение и дикция.
Заминаването: е около 15 Април 2014
Продължителност на договора: до 31 Октомври 2014
Посрещане: на летището в Ларнака, Кипър
Настаняване: безплатно в апартаменти тип студио
Заплащане: между 800 и 1 200 Е в зависимост от подготвеността и таланта на кандидата
Естество на работа: работите в различни хотели и ресторанти ( в един и същ район на Кипър ). Осигурен ви е
транспорт от квартирата до обектите. Вечер се работи - максимума е 3 часа/ вечер.
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Организаторът е длъжен да ви намира ангажименти, т.е фиксираната сума в договора , който разписвате преди да
заминете- я получавате независимо от броя участия. Бъдете сигурни - че той няма изгода да бъдете неангажирани.
Необходими документи:

http://obiavidnes.com/obiava/75318/muzikanti-pevci-tancyori-animatori-ilyuzionisti-kasting-v-sofiya--fevruari-20

Цялостен хотелски персонал- Кипър & Гърция
* Предстоящи интервюта 01 & 02 Февруари - София*

• Готвач( ки)
o Заплата- 800-1000 Е;
o Гръцки или Английски език - добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Пом. готвач (ки)
o Заплата- 600- 700 Е;
o Гръцки или Английски език - основно ниво;
o Опит- препоръчителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

• Сервитьор(ки)
o Заплата- 600 – 650 Е +бакшиши;
o Английски език и/или Руски език- мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни

• Бармани( ки)
o Заплата- 600 Е;
o Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Рецепционист(ки)
o Заплата- 600 Е;
o Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво; ;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

• Камериер( ки)
o Заплата- 550-600 Е;
o Гръцки или Английски език - основно ниво;
o Опит- препоръчителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
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• Аниматор(ки) & Тийм лидери
o Заплата- 600 - 800 Е;
o Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
Общи параметри:
• Заплата- конкретното възнаграждение зависи от позицията и личните умения
• Храна- безплатна;
• Квартира- безплатна;
• Работен ден- 8-10 часа;
• Почивен ден- 1 седмично;
• Пол- мъже / жени;
Необходими документи:
• Подробно попълнена автобиография, бланката трябва да бъде изтеглена от сайта www.slava7.bg; 2 актуални ,
самостоятелни снимки- 1 в паспортен формат; 1 в цял ръст;
• Подготвената кандидатура следва да бъде изпратена на info@slava7.bg ;
• Ако изпитвате затруднения при попълването на бланката, можете да се обърнете за съдействие към екипа ни, на 0876
59 27 27, или да погледнете образците, предоставени на сайта;
ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ САМО КАНДИДАТУРИ, КОИТО СА ПРИДРУЖЕНИ СЪС CV ИЗТЕГЛЕНО ОТ САЙТА НИ, НА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.

За да разберете повече информация за нашите програми не се колебайте да се свържете с нас чрез телефоните ни, или
на Facebook страницата ни. Екипът на Слава7 , ще отговори професионално на вашите въпроси.

Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/75317/cyalosten-hotelski-personal--kipyr--gyrciya

Цялостен хотелски персонал- Кипър & Гърция
* Предстоящи интервюта 01 & 02 Февруари - София*

• Готвач( ки)
o Заплата- 800-1000 Е;
o Гръцки или Английски език - добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Пом. готвач (ки)
o Заплата- 600- 700 Е;
o Гръцки или Английски език - основно ниво;
o Опит- препоръчителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
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• Сервитьор(ки)
o Заплата- 600 – 650 Е +бакшиши;
o Английски език и/или Руски език- мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни

• Бармани( ки)
o Заплата- 600 Е;
o Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Рецепционист(ки)
o Заплата- 600 Е;
o Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво; ;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

• Камериер( ки)
o Заплата- 550-600 Е;
o Гръцки или Английски език - основно ниво;
o Опит- препоръчителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Аниматор(ки) & Тийм лидери
o Заплата- 600 - 800 Е;
o Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
Общи параметри:
• Заплата- конкретното възнаграждение зависи от позицията и личните умения
• Храна- безплатна;
• Квартира- безплатна;
• Работен ден- 8-10 часа;
• Почивен ден- 1 седмично;
• Пол- мъже / жени;
Необходими документи:
• Подробно попълнена автобиография, бланката трябва да бъде изтеглена от сайта www.slava7.bg; 2 актуални ,
самостоятелни снимки- 1 в паспортен формат; 1 в цял ръст;
• Подготвената кандидатура следва да бъде изпратена на info@slava7.bg ;
• Ако изпитвате затруднения при попълването на бланката, можете да се обърнете за съдействие към екипа ни, на 0876
59 27 27, или да погледнете образците, предоставени на сайта;
ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ САМО КАНДИДАТУРИ, КОИТО СА ПРИДРУЖЕНИ СЪС CV ИЗТЕГЛЕНО ОТ САЙТА НИ, НА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
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За да разберете повече информация за нашите програми не се колебайте да се свържете с нас чрез телефоните ни, или
на Facebook страницата ни. Екипът на Слава7 , ще отговори професионално на вашите въпроси.

Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/75316/cyalosten-hotelski-personal--kipyr--gyrciya

Цялостен хотелски персонал- Кипър & Гърция
* Предстоящи интервюта 01 & 02 Февруари - София*

• Готвач( ки)
o Заплата- 800-1000 Е;
o Гръцки или Английски език - добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Пом. готвач (ки)
o Заплата- 600- 700 Е;
o Гръцки или Английски език - основно ниво;
o Опит- препоръчителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

• Сервитьор(ки)
o Заплата- 600 – 650 Е +бакшиши;
o Английски език и/или Руски език- мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни

• Бармани( ки)
o Заплата- 600 Е;
o Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Рецепционист(ки)
o Заплата- 600 Е;
o Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво; ;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

• Камериер( ки)
o Заплата- 550-600 Е;
o Гръцки или Английски език - основно ниво;
o Опит- препоръчителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
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• Аниматор(ки) & Тийм лидери
o Заплата- 600 - 800 Е;
o Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
Общи параметри:
• Заплата- конкретното възнаграждение зависи от позицията и личните умения
• Храна- безплатна;
• Квартира- безплатна;
• Работен ден- 8-10 часа;
• Почивен ден- 1 седмично;
• Пол- мъже / жени;
Необходими документи:
• Подробно попълнена автобиография, бланката трябва да бъде изтеглена от сайта www.slava7.bg; 2 актуални ,
самостоятелни снимки- 1 в паспортен формат; 1 в цял ръст;
• Подготвената кандидатура следва да бъде изпратена на info@slava7.bg ;
• Ако изпитвате затруднения при попълването на бланката, можете да се обърнете за съдействие към екипа ни, на 0876
59 27 27, или да погледнете образците, предоставени на сайта;
ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ САМО КАНДИДАТУРИ, КОИТО СА ПРИДРУЖЕНИ СЪС CV ИЗТЕГЛЕНО ОТ САЙТА НИ, НА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.

За да разберете повече информация за нашите програми не се колебайте да се свържете с нас чрез телефоните ни, или
на Facebook страницата ни. Екипът на Слава7 , ще отговори професионално на вашите въпроси.

Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/75315/cyalosten-hotelski-personal--kipyr--gyrciya

ПОРТАТИВНА МАСИЧКА E-TABLE ЗА ЛАПТОП
ПОРТАТИВНА МАСИЧКА E-TABLE ЗА ЛАПТОП
Не можем да си представим съвременното ежедневие, без незаменимите ни лаптопи. На работа, вкъщи, на леглото, на
масата в кухнята, на дивана- те улесняват значително нашата работа, но понякога е повече от задължително и ние да
улесним тяхната? С една практична и портативна масичка ще си създадем комфорт и ще ги предпазим лесно от
загряване или битови инциденти!
ПРЕДИМСТВА:
- Стилен дизайн, лека, сгъваема и се инсталира за секунди;
- Здрава и стабилна, удобна за лаптопа, четене, хранене и др.;
- Възможност за регулиране наклона на поставката за лаптопа;
- Голяма работна площ и удобство при работа;
- Два вградени вентилатори, предпазващи лаптопа от прегряване;
- Специална поставка за чаша, химикалка и др.
ХАРАКТЕРИСТИКА:
- Съвместима с всички модели лаптопи;
- Супер тънка и много лека;
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- Размери в сгънато положение: 285х316х36 мм;
- Височина от 200 до 310 мм; регулируема дължина на краката;
- Размери на плота: 560x316 мм;
- USB удължител;
- Специална подложка за мишката;
- Тегло: 1, 5 кг;
- Товароносимост до 25 кг.

ЦЕНА: 29 лв.
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/75314/portativna-masichka-e-table-za-laptop

*0882551735*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -топлоизолация. -обръщане
покрай pvc до
***0882551735***
-фини шпакловки.
-гипсова шпакловка.
-латекс.
-топл оизолация.
-обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
-гипсова мазилка.
-пръскана мазилка.
-минерални мазилки.
-замазки.
-зидар ия.
-бързо, корекно, разумни цени, гарантирано качество.
-майстор с дългодишна практика в строителните услги.започване веднага.часно лице.0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/75313/0882551735--fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--lateks--toploizolaciya--ob

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
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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/75312/magic-ex-hose--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-pyti

Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Имате желание да зарадвате съпругата си?
Ето имате шанс като закупите от нашият артикул -кухненско ренде.
Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на кухненското ренде.
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване.
Безопасен за деца
Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци с различни по големина форми.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.Цена 59лв
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
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www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/75311/nayser-dayser-kuhnensko-rende---pomoshtnik-na-vsyaka-domakinya

Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
МАШИНА ЗА ХРУПКАВИ КАРТОФЕНИ СПИРАЛИ SPIRAL POTATO SLICER
Машината за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer използва патентована технология
за спираловидно нарязване на зеленчуци – картофи, краставици, моркови, лук и др.,
при която максимално се запазват хранителните вещества в зеленчуците – не се получава смачкване
или раздробяване на съответният продукт.
Лазерно заточените ножове позволяват обработката на един картоф – нарязване и нанизване
на дървено шишче да става за 7 секунди, а получената атрактивна форма ще впечатли Вашите приятели,
семейство или клиенти.
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/75310/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali-spiral-potato-slicer

Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/75309/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper
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"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - НИЕ сме ВАШЕТО РЕШЕНИЕ с
компетентно съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
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 на обстоятелства - ПРОМЯНА на СОБСТВЕНИК , ПРОМЯНА на адрес - седалище , ПРОМЯНА
на УПРАВИТЕЛ , ПРОМЯНА на СЪДРУЖНИЦИ , ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ , увеличаване на
капитала, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговския Закон - НИЕ ИЗГОТВЯМЕ и ПОДАВАМЕ всички документи
!
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 - ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС
, НЕ ОТЛАГАЙТЕ ЗАКОНОВОТО РЕШЕНИЕ на Вашия ПРОБЛЕМ !
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
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
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/75308/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

Продавам недвижим имот
ПРОДАВАМ
НЕДВИЖИМ
ИМОТ
В
СЕЛО
ДРАГАНОВЦИ,
ОБЩИНА
ГАБРОВО.
ИМОТЪТ
ПРЕДСТАВЛЯВА-ОБРАБОТВАЕМА ЗЕМЯ С ПЛОЩ-900КВ.М,ЛОЗЕ-20КВ.М И ДВУЕТАЖНА КЪЩА/МАСИВНА/ С
РЗП-108КВ.М-НОВО СТРОИТЕЛСТВО-ЕКСТРА-ЛОКАЛНО ПАРНО В ЦЯЛАТА ЖИЛИЩНА СГРАДА, С ЖИЛИЩНА
ПРИСТРОЙКА КЪМ НЕЯ И 2 БР. СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПОСТРОКИ ЗА ДРУГ ВИД ОБИТАВАНЕ.ПОЗЕМЛЕНИЯТ
ИМОТ Е В РЕГУЛАЦИЯ, С ИДЕАЛНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ ДО ЦЕНТЪРА НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО И В БЛИЗОСТ ДО
ПЪТ. ЦЕНА НА ИМОТА-55 000 ЛЕВА-ПОДЛЕЖИ НА ДОГОВАРЯНЕ. ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ : 0877433511-СТЕФАН
ХРИСТОВ.
http://obiavidnes.com/obiava/75307/prodavam-nedvijim-imot

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio
3DKoev-Studio
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Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKoev-Studio Най изгодни
цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 Пловдив от400лв 700лв
https://www.facebook.com/3dkoevstudio http://superpc.site11.com
http://obiavidnes.com/obiava/75306/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio
3DKoev-Studio
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKoev-Studio Най изгодни
цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 Пловдив от400лв 700лв
https://www.facebook.com/3dkoevstudio http://superpc.site11.com
http://obiavidnes.com/obiava/75305/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране
на сгради и Графичен дизайн.
3D визуализации на сгради 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.
tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална
визия
http://obiavidnes.com/obiava/75304/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proe

3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране
на сгради и Графичен дизайн.
3D визуализации на сгради 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.
tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална
визия
http://obiavidnes.com/obiava/75303/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proe

Екстериорни врати
Богата гама от различни модели екстериорни врати - раздвижени врати, хармоники, специални преградни стени-врати,
плъзгащи врати ви предлагаме от Борман Комерс. Разберете повече на http://интериорнивратисофия.com/. При избора на
екстериорни или входни врати, трябва предварително да сте си изяснили важни детайли за тях – колко ще са устойчиви
на външни влияния, от какъв материал ще са направени и каква ще бъде енергийната им ефективност.
http://obiavidnes.com/obiava/75302/eksteriorni-vrati

Стъклени интериорни врати
Стъклени интериорни врати от Борман Комерс. Все по-голяма популярност в дизайна на интериор придобиват
стъклените врати, а за това допринасят техните естетически качества, както и възможността за разнообразна
декорация. Вижте http://вратисофия.com/ и разберете повече.Стъклените врати могат да се монтират навсякъде без
значение от влажността в обекта. Предпочитат ги за бани, сауни, басейни и т.н., защото са здрави и могат да
издържат на много високи температури, заради специфичната обработка на стъклото.
http://obiavidnes.com/obiava/75301/stykleni-interiorni-vrati

Вътрешни врати
Внос и дистрибуция на интериорни вътрешни врати осъществяваме за цялата страна. Вижте повече на
http://borman-bg.com/vatreshni-interiorni-vrati/ , там можете да разгледате пълните ценови листи и каталозите на
разнообразните модели, които поддържаме на склад в София и Варна. Фирма Борман Комерс предлага за продажба на
дребно само врати с доказано качество и в перфектно съотношение между качество и цена.
http://obiavidnes.com/obiava/75300/vytreshni-vrati
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Евтини и качествени врати
Изключително разнообразна гама, включваща повече от 500 модела интериорни вътрешни врати - от немски и полски
заводи – плътни, остъклени, единични, двукрили портални, плъзгащи, алуминиеви интериорни врати за баня (
http://borman.biz/?page_id=2 ) ви предлага Борман Комерс. Крилата на вратите са от МДФ в различни цветове – бяло,
орех, венге, бук, акация, избелен дъб, а покритията са от фурнир, ламинат или полиуретанова боя (лак).
http://obiavidnes.com/obiava/75299/evtini-i-kachestveni-vrati

Интериорни врати
За продажба на дребно и едро предлагаме разнообразни модели интериорни врати, както и фалцови интериорни врати.
Допълнителна информация за предлаганите моделите интериорни врати и техните цени, можете да научите от
страницата ни http://vrati-ceni.com/interiorni-vrati-ceni-sofia/. Регулируеми каси с „плаващ перваз“ и гумено уплътнение.
Крилата са окомплектовани със стъкло (за остъклените врати), брава и панти.
http://obiavidnes.com/obiava/75298/interiorni-vrati

ХУБАВ Телефонен НОМЕР - www.bgsim.com
ХУБАВ Телефонен НОМЕР.
ЛЕСЕН номер за запомняне.
Хубав Номер за реклама, бизнес, VIP и др.
Разгледай всички номера!
www.bgsim.com
http://obiavidnes.com/obiava/75297/hubav-telefonen-nomer---wwwbgsimcom

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/75296/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-ravda-lozenec-pomorie-sozopol

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Благоевград Сандански Банско
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
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http://obiavidnes.com/obiava/75295/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-blagoevgrad-sandanski-bansko

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/75294/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/75293/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

Фирма „Хол-лес” ЕООД
Фирма „Хол-лес” ЕООД е специализирана в дърводобив и дървопреработване на широколистен и иглолистен дървен
материал. Седалището на фирмата е в гр. Ракитово.Фирмата разполага с дървообработващ цех, намиращ се в гр.
Костандово. Освен наличните продукти на склад, фирмата произвежда и продукти с размери и качество по заявка на
клиента.
http://obiavidnes.com/obiava/75292/firma-hol-les-eood

Тракийско Цвете
Тракийско Цвете е борса за цветя и има основен предмет на дейност който е разнос на цветя
http://obiavidnes.com/obiava/75291/trakiysko-cvete

Имате
съмнения
0877696928
Инкогнито-Пловдив,Пазарджик,Благоевград

-

Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.

Страница 109/115

Детективска

Агенция

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

26.01.2014

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/75290/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito-plovdivpazardjikbl

Имате
съмнения
0877696928
Инкогнито-Пловдив,Пазарджик,Благоевград

-

Детективска

Агенция

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/75289/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito-plovdivpazardjikbl

Имате
съмнения
0877696928
Инкогнито-Пловдив,Пазарджик,Благоевград
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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/75288/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito-plovdivpazardjikbl

Извозване на строителни отпадъци, Изхвърляне на стари мебели, Почистване на мазета, тавани,
дворове, жилища, ниски цени. 0884842660
Извозване на строителни отпадъци, Изхвърляне на стари мебели, Почистване на мазета, тавани, дворове, жилища, ниски
цени. 0884842660
http://obiavidnes.com/obiava/75287/izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-izhvyrlyane-na-stari-mebeli-pochistvane-na-maze

Чистене на тавани, мазета, дворове Почистване и извозване на строителни отпадъци, стари
мебели, Изхвърляне на битови отпадъци от жилища. 0888385951
Чистене на тавани, мазета, дворове Почистване и извозване на строителни отпадъци, стари мебели, Изхвърляне на
битови отпадъци от жилища. 0888385951
http://obiavidnes.com/obiava/75286/chistene-na-tavani-mazeta-dvorove-pochistvane-i-izvozvane-na-stroitelni-otpadyci

Преместване на каси, Пренасяне на сейф, превоз с падащ борд, достъпни цени, Без почивен ден.
0895191972
Преместване на каси, Пренасяне на сейф, превоз с падащ борд, достъпни цени, Без почивен ден. 0895191972
http://obiavidnes.com/obiava/75285/premestvane-na-kasi-prenasyane-na-seyf-prevoz-s-padasht-bord-dostypni-ceni-bez-

Пренасяне на пиано, пиана Преместване на роял, транспорт, ниски цени. 0895191972
Пренасяне на пиано, пиана Преместване на роял, транспорт, ниски цени. 0895191972
http://obiavidnes.com/obiava/75284/prenasyane-na-piano-piana-premestvane-na-royal-transport-niski-ceni-0895191972

Изхвърляне на стари мебели, строителни отпадъци Почистване на тавани, мазета и извозване на
боклуците с контейнери, самосвали, бусове. 0895191972
Изхвърляне на стари мебели, строителни отпадъци Почистване на тавани, мазета и извозване на боклуците с
контейнери, самосвали, бусове. 0895191972
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http://obiavidnes.com/obiava/75283/izhvyrlyane-na-stari-mebeli-stroitelni-otpadyci-pochistvane-na-tavani-mazeta-i-i

Къртачи, Кърти чисти извозва, професионални къртачни услуги, демонтаж, къртене на бетон,
тухла, замазка, Баня, Комин, стени, Извозване на строителни отпадъци, експресно и качествено.
0897306790
Къртачи, Кърти чисти извозва, професионални къртачни услуги, демонтаж, къртене на бетон, тухла, замазка, Баня,
Комин, стени, Извозване на строителни отпадъци, експресно и качествено. 0897306790
http://obiavidnes.com/obiava/75282/kyrtachi-kyrti-chisti-izvozva-profesionalni-kyrtachni-uslugi-demontaj-kyrtene-n

Пренасяне на апаратура, апарати, техника и оборудване, стоматологични столове, машини,
Транспорт с падащ борд. 0887631238
Пренасяне на апаратура, апарати, техника и оборудване, стоматологични столове, машини, Транспорт с падащ борд.
0887631238
http://obiavidnes.com/obiava/75281/prenasyane-na-aparatura-aparati-tehnika-i-oborudvane-stomatologichni-stolove-m

Пренасяне на каси, каса Преместване на сейф, транспорт с падащ борд, опит, професионално и
експресно обслужване на ниски цени. 0897306790
Пренасяне на каси, каса Преместване на сейф, транспорт с падащ борд, опит, професионално и експресно обслужване на
ниски цени. 0897306790
http://obiavidnes.com/obiava/74350/prenasyane-na-kasi-kasa-premestvane-na-seyf-transport-s-padasht-bord-opit-profe

Преместване на пиана, рояли, транспорт, Без почивен ден, Отстъпки всяка Събота и Неделя,
Възползвайте се Сега! 0897306790
Преместване на пиана, рояли, транспорт, Без почивен ден, Отстъпки всяка Събота и Неделя, Възползвайте се Сега!
0897306790
http://obiavidnes.com/obiava/75280/premestvane-na-piana-royali-transport-bez-pochiven-den-otstypki-vsyaka-sybota-i

Преместване на пиано, Пренасяне на роял, превоз и пренос, Експресно и Качествено обслужване.
0877 95 95 22
Преместване на пиано, Пренасяне на роял, превоз и пренос, Експресно и Качествено обслужване. 0877 95 95 22
http://obiavidnes.com/obiava/75279/premestvane-na-piano-prenasyane-na-royal-prevoz-i-prenos-ekspresno-i-kachestveno

Пренасяне на пиана, рояли, транспорт, специализирано, надеждно и сигурно преместване от
екип с дългогодишен опит и професионални умения. 0889 36 33 06
Пренасяне на пиана, рояли, транспорт, специализирано, надеждно и сигурно преместване от екип с дългогодишен опит и
професионални умения. 0889 36 33 06
http://obiavidnes.com/obiava/75278/prenasyane-na-piana-royali-transport-specializirano-nadejdno-i-sigurno-premest

Извозване на строителни отпадъци, мебели, дограма, клони, храсти и много други Изхвърляне и
почистване от мазета, тавани, дворове, жилища. 0897306790
Извозване на строителни отпадъци, мебели, дограма, клони, храсти и много други Изхвърляне и почистване от мазета,
тавани, дворове, жилища. 0897306790
http://obiavidnes.com/obiava/75277/izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-mebeli-dograma-kloni-hrasti-i-mnogo-drugi-i

0888-62-02-69---Почистване на дворове, мазета, тавани, извозване, чистене на строителни
боклуци, битови-дограма, клошарски, дървения, производствени отпадъци и други.Контейнер.
02/441-38-10
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0888-62-02-69---Почистване на дворове, мазета, тавани, извозване, чистене на строителни боклуци, битови-дограма,
клошарски, дървения, производствени отпадъци и други.Контейнер. 02/441-38-10
http://obiavidnes.com/obiava/75276/0888-62-02-69---pochistvane-na-dvorove-mazeta-tavani-izvozvane-chistene-na-str

Транспортни услуги, товарен превоз до 5 тона с падащ борд за София и страната, експресно
обслужване на достъпни цени. 0897306790
Транспортни услуги, товарен превоз до 5 тона с падащ борд за София и страната, експресно обслужване на достъпни
цени. 0897306790
http://obiavidnes.com/obiava/75275/transportni-uslugi-tovaren-prevoz-do-5-tona-s-padasht-bord-za-sofiya-i-stranata-e

Хамалски услуги, пренасяне на багаж и мебели, товаро разтоварна дейност, товарни превози в
София и страната, достъпни цени. 0887631238
Хамалски услуги, пренасяне на багаж и мебели, товаро разтоварна дейност, товарни превози в София и страната,
достъпни цени. 0887631238
http://obiavidnes.com/obiava/75274/hamalski-uslugi-prenasyane-na-bagaj-i-mebeli-tovaro-raztovarna-deynost-tovarni

Преместване на мебели, багаж от дома, офиса, хамалски услуги, товарен превоз, експресно
обслужване на най-ниски цени. 0897306790
Преместване на мебели, багаж от дома, офиса, хамалски услуги, товарен превоз, експресно обслужване на най-ниски
цени. 0897306790
http://obiavidnes.com/obiava/75273/premestvane-na-mebeli-bagaj-ot-doma-ofisa-hamalski-uslugi-tovaren-prevoz-ek

Надеждни и опитни хамали за преместване на Вашия дом и офис, Денонощни хамалски услуги,
Безплатен оглед и оценка за преместване в удобно за Вас време. 0887631238
Надеждни и опитни хамали за преместване на Вашия дом и офис, Денонощни хамалски услуги, Безплатен оглед и оценка
за преместване в удобно за Вас време. 0887631238
http://obiavidnes.com/obiava/75272/nadejdni-i-opitni-hamali-za-premestvane-na-vashiya-dom-i-ofis-denonoshtni-hamalski-

Преместване на каси Пренасяне на сейфове /метални и огнеупорни/, превоз, дългогодишен опит,
коректност, достъпни цени. 0899251143
Преместване на каси Пренасяне на сейфове /метални и огнеупорни/, превоз, дългогодишен опит, коректност, достъпни
цени. 0899251143
http://obiavidnes.com/obiava/75271/premestvane-na-kasi-prenasyane-na-seyfove-metalni-i-ogneuporni-prevoz-dylgogo

Пренасяне на пиано и роял, превоз, достъпни цени, опит, Позвънете по-всяко време, експресно
обслужване. 0887192094
Пренасяне на пиано и роял, превоз, достъпни цени, опит, Позвънете по-всяко време, експресно обслужване. 0887192094
http://obiavidnes.com/obiava/75270/prenasyane-na-piano-i-royal-prevoz-dostypni-ceni-opit-pozvynete-po-vsyako-vreme

Преместване на пиано, пиана, роял Пренасяне, транспорт, опит, по-всяко време, достъпни цени.
0899251143
Преместване на пиано, пиана, роял Пренасяне, транспорт, опит, по-всяко време, достъпни цени. 0899251143
http://obiavidnes.com/obiava/75269/premestvane-na-piano-piana-royal-prenasyane-transport-opit-po-vsyako-vreme-do

Кърти Чисти Извозва, къртене на бетон, тухла, фаянс, къртачи с опит, ниски цени, демонтира,
събаря, извозва отпадъци с контейнери, самосвал. 0887192094
Кърти Чисти Извозва, къртене на бетон, тухла, фаянс, къртачи с опит, ниски цени, демонтира, събаря, извозва
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отпадъци с контейнери, самосвал. 0887192094
http://obiavidnes.com/obiava/75268/kyrti-chisti-izvozva-kyrtene-na-beton-tuhla-fayans-kyrtachi-s-opit-niski-ceni

Извозване на строителни отпадъци, стари мебели, почистване на мазета, тавани, дворове,
складове, гаражи, жилища. 0899251143
Извозване на строителни отпадъци, стари мебели, почистване на мазета, тавани, дворове, складове, гаражи, жилища.
0899251143
http://obiavidnes.com/obiava/75267/izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-stari-mebeli-pochistvane-na-mazeta-tavani-dv

Чистене на мазета, тавани, двор, извозване на строителни отпадъци, стари мебели, дограма,
клони, храсти, дървета, натоварване на превоз. 0887192094
Чистене на мазета, тавани, двор, извозване на строителни отпадъци, стари мебели, дограма, клони, храсти, дървета,
натоварване на превоз. 0887192094
http://obiavidnes.com/obiava/75266/chistene-na-mazeta-tavani-dvor-izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-stari-mebeli

Чистене на тавани, мазета, двор, извозване на строителни отпадъци, стари мебели, дограми,
изхвърляне на сметище. 0887192094
Чистене на тавани, мазета, двор, извозване на строителни отпадъци, стари мебели, дограми, изхвърляне на сметище.
0887192094
http://obiavidnes.com/obiava/75265/chistene-na-tavani-mazeta-dvor-izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-stari-mebeli

Изхвърляне на строителни отпадъци, Извозване стари мебели Почистване на мазета тавани двор
жилища. 0887192094
Изхвърляне на строителни отпадъци, Извозване стари мебели Почистване на мазета тавани двор жилища. 0887192094
http://obiavidnes.com/obiava/75264/izhvyrlyane-na-stroitelni-otpadyci-izvozvane-stari-mebeli-pochistvane-na-mazeta-t

Преместване на дома и офиса, Професионални хамалски и транспортни услуги в София.
02927-99-76
Преместване на дома и офиса, Професионални хамалски и транспортни услуги в София. 02927-99-76
http://obiavidnes.com/obiava/75263/premestvane-na-doma-i-ofisa-profesionalni-hamalski-i-transportni-uslugi-v-sofiya

Хамали | Хамали Студенти, опаковане на багаж и мебели, преместване на дома и офиса,
складове, магазини, товарене, разтоварване на всякакви стоки и вещи, транспортни услуги,
ниски цени. 0898529009
Хамали | Хамали Студенти, опаковане на багаж и мебели, преместване на дома и офиса, складове, магазини, товарене,
разтоварване на всякакви стоки и вещи, транспортни услуги, ниски цени. 0898529009
http://obiavidnes.com/obiava/75262/hamali--hamali-studenti-opakovane-na-bagaj-i-mebeli-premestvane-na-doma-i-ofi

Пренасяне на огнеупорна каса, сейф, машини, стоматологична техника и апаратура, медицински
Апарати, копирни машини, ксерокс, Превоз.0878302081
Пренасяне на огнеупорна каса, сейф, машини, стоматологична техника и апаратура, медицински Апарати, копирни
машини, ксерокс, Превоз.0878302081
http://obiavidnes.com/obiava/75261/prenasyane-na-ogneuporna-kasa-seyf-mashini-stomatologichna-tehnika-i-aparatura-

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
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доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби , издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http;//hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/75260/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

Asus A88XM-A
Asus A88XM-A, AMD A88X, FM2+, DDR3, PCI-E 3.0 (HDMI & DVI), SB7.1, Lan1000, 6xSATA RAID 6Gb/s 0,1,5,10, 2xUSB3.0,
mATX
http://obiavidnes.com/obiava/75052/asus-a88xm-a
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