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ATX
ATX, CoolerMaster SILENCIO 652, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/77049/atx-coolermaster-silencio-652-cherna-bez-zahranvane

ATX
ATX, CoolerMaster TC-300, сива, 400W захранване
http://obiavidnes.com/obiava/77048/atx-coolermaster-tc-300-siva-400w-zahranvane

Захранване 460W CoolerMaster RS-460-PSAP-J3
Захранване 460W CoolerMaster RS-460-PSAP-J3, Passive PFC, 120mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/77047/zahranvane-460w-coolermaster-rs-460-psap-j3

Захранване 500W CoolerMaster G500
Захранване 500W CoolerMaster G500, Active PFC, 120mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/77046/zahranvane-500w-coolermaster-g500

Захранване 500W CoolerMaster TERMALMASTER
Захранване 500W CoolerMaster TERMALMASTER, Passive PFC, 120mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/77045/zahranvane-500w-coolermaster-termalmaster

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/77044/inkubatori---avtomatichni-termoregulator-s-pic-kontroler

Ученичка предлага секс по избор срещу 15 лв. - може да бъде на мой или ваш терен Галя. За
връзка с Галя наберете 090363090 или SMS 150-GALQ на Тел. 2669
Ученичка предлага секс по избор срещу 15 лв. - може да бъде на мой или ваш терен Галя. За връзка с Галя наберете
090363090 или SMS 150-GALQ на Тел. 2669
http://obiavidnes.com/obiava/77043/uchenichka-predlaga-seks-po-izbor-sreshtu-15-lv---moje-da-byde-na-moy-ili-vash-teren

Захранване 300W Fortron FSP300-60HCN
Захранване 300W Fortron FSP300-60HCN, Active PFC
http://obiavidnes.com/obiava/77042/zahranvane-300w-fortron-fsp300-60hcn

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)

Страница 1/86

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

23.02.2014

-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/77041/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/77040/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Захранване 350W Fortron FSP350-60APN
Захранване 350W Fortron FSP350-60APN, Active PFC, 120mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/77039/zahranvane-350w-fortron-fsp350-60apn

"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 !
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 !
"Има много хубави неща, които не правиш сега и ги оставяш за някой друг ден, когато ще има – както се надяваш –
по-благоприятни обстоятелства. Но единственото време, с което някога ще разполагаш, е точно тук и сега..."
Гренвил Клейзър
http://obiavidnes.com/obiava/77038/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

Захранване 350W Fortron FSP350-60GHN
Захранване 350W Fortron FSP350-60GHN, Active PFC, 120mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/77037/zahranvane-350w-fortron-fsp350-60ghn

Захранване 400W Fortron AU-400
Захранване 400W Fortron AU-400, Active PFC, 120mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/77036/zahranvane-400w-fortron-au-400

Захранване 500W Fortron AS-500
Захранване 500W Fortron AS-500, Active PFC, 80+ gold, 120mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/77035/zahranvane-500w-fortron-as-500

Захранване 500W Fortron AU-500FL
Захранване 500W Fortron AU-500FL, Active PFC, 120mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/77034/zahranvane-500w-fortron-au-500fl
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Захранване 500W Fortron FSP350-60EGN
Захранване 500W Fortron FSP350-60EGN, Active PFC, 80+ gold, 120mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/77033/zahranvane-500w-fortron-fsp350-60egn

Купувам селски имоти
Купувам, БЕЗ посредници, къща с двор, или парцел, или земеделска земя, в СЕЛО в общините: Кресна, Струмяни,
Сандански, Петрич.
grangura@gmail.com
0988 341 431
Кирилов
http://obiavidnes.com/obiava/77032/kupuvam-selski-imoti

Захранване 600W Fortron AS-600
Захранване 600W Fortron AS-600, Active PFC, 120mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/77031/zahranvane-600w-fortron-as-600

Захранване 600W Fortron FSP600-50ARN
Захранване 600W Fortron FSP600-50ARN, Active PFC
http://obiavidnes.com/obiava/77030/zahranvane-600w-fortron-fsp600-50arn

Захранване 700W Fortron AS-700
Захранване 700W Fortron AS-700, Active PFC, 80+ gold, 120mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/77029/zahranvane-700w-fortron-as-700

Захранване 700W Fortron FSP700-50ARN
Захранване 700W Fortron FSP700-50ARN, Active PFC
http://obiavidnes.com/obiava/77028/zahranvane-700w-fortron-fsp700-50arn

Rapoo 7800P
Rapoo 7800P, черна, безжична (5GHz), лазерна (800-1600dpi), компактен USB приемател
http://obiavidnes.com/obiava/77027/rapoo-7800p

Estillo PCI-E 2x RS232 & 1x Parallel
Estillo PCI-E 2x RS232 & 1x Parallel
http://obiavidnes.com/obiava/77026/estillo-pci-e-2x-rs232--1x-parallel

Rapoo E9270P
Rapoo E9270P, безжична, компактен USB приемател
http://obiavidnes.com/obiava/77025/rapoo-e9270p

Батерии 2 x DURACELL Rechargeable AA
Батерии 2 x DURACELL Rechargeable AA, Duralock, 1300mAh
http://obiavidnes.com/obiava/77024/baterii-2-x-duracell-rechargeable-aa

PC "ASUS BM6820-0G20201220"
PC "ASUS BM6820-0G20201220", дву-ядрен Intel® Pentium® G2020 2.9GHz, 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, DVDRW, No OS,
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2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/77007/pc-asus-bm6820-0g20201220

PC "ASUS CG8250-I52300"
PC "ASUS CG8250-I52300", четири-ядрен Intel® Core™ i5-2300 2.8GHz, 4GB DDR3 RAM, 1000GB HDD, DVDRW, No OS, 3г.
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/77006/pc-asus-cg8250-i52300

PC "ASUS CM1435-EU002D"
PC "ASUS CM1435-EU002D", четири-ядрен AMD A8-5500 APU 3.2GHz, 8GB DDR3 RAM, 2000GB HDD, DVDRW, Free DOS,
2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/76995/pc-asus-cm1435-eu002d

PC "ASUS CM6340-BG003D"
PC "ASUS CM6340-BG003D", дву-ядрен Intel® Core™ i3-3220 3.3GHz, 4GB DDR3 RAM, 1000GB HDD, DVDRW, Free DOS,
3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/76981/pc-asus-cm6340-bg003d

продавам тютюн вирджиния
Продавам тютюн вирджиния преминал е термична обработка това му придава вкус и аромат не пари на гърлото и не
мирише в затворени помещения ниско съдаржание на катран.правим отстъпки от цената на 5
килограма.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://obiavidnes.com/obiava/77023/prodavam-tyutyun-virdjiniya

PC "ASUS CM6340-BG004D"
PC "ASUS CM6340-BG004D", дву-ядрен Intel® Pentium® G2120 3.1GHz, 4GB DDR3 RAM, 1000GB HDD, DVDRW, Free DOS,
3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/76980/pc-asus-cm6340-bg004d

PC "ASUS CM6650-I52300"
PC "ASUS CM6650-I52300", четири-ядрен Intel® Core™ i5-2300 2.8GHz, 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, DVDRW, No OS, 3г.
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/76979/pc-asus-cm6650-i52300

PC "ASUS CM6870-BG007D"
PC "ASUS CM6870-BG007D", четири-ядрен Intel® Core™ i7-3770 3.4GHz, 4GB DDR3 RAM, 1000GB HDD, DVDRW, Free
DOS, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/76976/pc-asus-cm6870-bg007d

PC "ASUS M11AA-EU003D"
PC "ASUS M11AA-EU003D", дву-ядрен Intel® Core™ i3-3220 3.3GHz, 6GB DDR3 RAM, 1000GB HDD, DVDRW, Free DOS, 2г.
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/76975/pc-asus-m11aa-eu003d

PC "INTEL D34010WYK2"
PC "INTEL D34010WYK2", дву-ядрен Intel® Core™ i3 4010U 1.7GHz, 2x DDR3L So-dimm connectors (up to 16GB), поддържа
mSATA SSD, No OS, 3г. гаранция
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http://obiavidnes.com/obiava/76973/pc-intel-d34010wyk2

PC "INTEL DC3217BY"
PC "INTEL DC3217BY", дву-ядрен Intel® Core™ i3 3217U 1.8GHz, 2x DDR3 So-dimm connectors (up to 16GB RAM),
поддържа mSATA SSD, No OS, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/76958/pc-intel-dc3217by

16GB USB Flash
16GB USB Flash, Corsair Voyager GO, USB3.0 / microB (OTG)
http://obiavidnes.com/obiava/76940/16gb-usb-flash

32GB USB Flash
32GB USB Flash, Corsair Voyager GO, USB3.0 / microB (OTG)
http://obiavidnes.com/obiava/76937/32gb-usb-flash

Logitech G602 Wireless Gaming Mouse
Logitech G602 Wireless Gaming Mouse, безжична, оптична (250-2500dpi), 11 програмируеми бутона
http://obiavidnes.com/obiava/76932/logitech-g602-wireless-gaming-mouse

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-0888112075-Русе Шумен Силистра Свищов Варна
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/77022/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-ruse-shumen-silistra-svishtov-v

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пазарджик Пловдив Сливен Хасково Ямбол
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
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http://obiavidnes.com/obiava/77021/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

31.5" (80.01 cm) BENQ DV3250
31.5" (80.01 cm) BENQ DV3250, TV Tuner, HD LED, 12ms, 800:1, 500cd/m2, DVI, колонки, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/76925/315-8001-cm-benq-dv3250

27" (68.58 cm) LG E2742V-BN
27" (68.58 cm) LG E2742V-BN , FULL HD LED, 5ms, 5 000 000:1, 250cd/m2, HDMI, DVI, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/76922/27-6858-cm-lg-e2742v-bn-

Linksys EA6900
Linksys EA6900, Dual Band & AC1900 Wireless Router, 4Port Gigabit Switch, 1x USB2.0 & 1x USB3.0
http://obiavidnes.com/obiava/76921/linksys-ea6900

Слушалки HAMA "Flip"
Слушалки HAMA "Flip", тип "тапи", бели
http://obiavidnes.com/obiava/76920/slushalki-hama-flip

Оферти за съдружие в бизнеса
Easybiznes.com e най-добрият и полезен уеб сайт за предложения в България. Представете своята обява и я покажете на
всички като я публикувате в пододящата тематична категория. Регистрацията в сайта е напълно безплатна и изисква
само няколко секунди!
http://obiavidnes.com/obiava/77020/oferti-za-sydrujie-v-biznesa

Prestigio MultiPhone 5500 DUO
Prestigio MultiPhone 5500 DUO, черен, 3G GSM, GPS, поддържа 2 sim карти, 5" (12.70 cm) сензорен екран, двуядрен Cortex
A7 1.2GHz, 512MB RAM, 4GB памет (+microSD слот), WiFi 802.11n, 5.0 & 0.3Mpix camera, bluetooth, Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/76919/prestigio-multiphone-5500-duo

Захранване 1000W CoolerMaster V1000
Захранване 1000W CoolerMaster V1000, Active PFC, 80+ Gold, модулно, 135mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/77019/zahranvane-1000w-coolermaster-v1000

ATI R7 250
ATI R7 250, 1GB, Sapphire w/ Boost, PCI-E 3.0, DDR5, 128bit, HDMI & DVI, BULK
http://obiavidnes.com/obiava/77018/ati-r7-250

15.6" (39.62 cm) Toshiba C55-A-1PX
15.6" (39.62 cm) Toshiba C55-A-1PX, черен, двуядрен Haswell Core i5 4200M 2.5/3.1 GHz, HD LED Display & GeForce GT
710M 2GB (HDMI), 8GB, 750GB, USB3.0, no OS, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/77017/156-3962-cm-toshiba-c55-a-1px

15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite C50-A-1KZ
15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite C50-A-1KZ, черен, четириядрен Pentium® N3520 2.17/2.42GHz, HD LED Display (HDMI),
4GB, 750GB, USB3.0, no OS, 2.4kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/77016/156-3962-cm-toshiba-satellite-c50-a-1kz
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15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite C55-A-1RM
15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite C55-A-1RM, бял, двуядрен Celeron® N2820 2.4GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 750GB,
USB3.0, no OS, 2.4kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/77015/156-3962-cm-toshiba-satellite-c55-a-1rm

Уеб камера A4Tech PK-920H
Уеб камера A4Tech PK-920H, 1080p FULL HD, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/77014/ueb-kamera-a4tech-pk-920h

PC ACER EZ1711
PC ACER EZ1711, 18.5" (46.99 cm) LED & VIDIA® GeForce® GT218, дву-ядрен Intel® Atom™ D525 1.8GHz, 3GB DDR3
RAM, 500GB HDD, DVDRW, клавиатура & мишка, Windows 7 Home Premium 64-bit, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/77013/pc-acer-ez1711

PC "ACER REVO RL100"
PC "ACER REVO RL100", дву-ядрен AMD Athlon™ II K325 1.3GHz, 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, DVDRW, Windows 7 Home
Premium 64-bit, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/77012/pc-acer-revo-rl100

PC "ACER VM2610G"
PC "ACER VM2610G", дву-ядрен Intel® Pentium® G645 2.9GHz, 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, DVDRW, клавиатура &
мишка, Linpus Linux, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/77011/pc-acer-vm2610g

PC "ACER VM680G"
PC "ACER VM680G", четири-ядрен Intel® Core™ i5-760 2.8GHz, 4GB DDR3 RAM, 2x 500GB HDD, DVDRW, клавиатура &
мишка, Windows 7 Professional 32-bit, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/77010/pc-acer-vm680g

PC "ASUS BM6630-I332202380"
PC "ASUS BM6630-I332202380", дву-ядрен Intel® Core™ i3-3220 3.3GHz, 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, DVDRW, No OS, 2г.
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/77009/pc-asus-bm6630-i332202380

PC "ASUS BM6820-0G20201210"
PC "ASUS BM6820-0G20201210", дву-ядрен, Intel® Pentium® G2020 2.9GHz, 2GB DDR3 RAM, 500GB HDD, DVDRW, No OS,
2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/77008/pc-asus-bm6820-0g20201210

Зала за танци под наем
Зала за танци под наем
Отдавам зала за почасово ползване на изгодна цена, подходяща за следните дейности:
• Hip-hop
• Латино танци
• Народни танци
• Детски школи
• Аеробика
• Зумба
• Танцови семинари
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• Йога
Залата е с големина чиста площ 90 кв.м.
Без колони и преградни стени .
Разполага със собствено озвучаване и отлична климатизация.
Намира се в центъра на София бул. Дондуков 11.
За повече информация, обадете се на тел.: 0878737805 Георги Мичев
e-mail: enter@zala1.com или http://zala1.сom/
http://obiavidnes.com/obiava/77005/zala-za-tanci-pod-naem

Зала за парти под наем!
Зала за парти под наем!
Подходяща за детски партита, за лични и служебни партита, за рождени и именни дни, за годишнини.
За хора, които си търсят поводи за празнуване, а не разполагат със собствен терен!
Ние ви даваме възможност да празнувате и се забавлявате без да се занимавате с предварителна подготовка и без
досадно чистене след като си отидат гостите ви.
Залата е с големина 90 кв.м., разполага със собствено озвучаване и отлична климатизация.
Изгодно и удобно в центъра на София – бул. Дондуков 11!
За контакти:
0878 737805 Георги Мичев
e-mail: enter@zala1.com
http://zala1.com
http://obiavidnes.com/obiava/77004/zala-za-parti-pod-naem

Занимания с деца. Целодневни и полудневни занимания с деца
Занимания с деца. Целодневни и полудневни занимания с деца.
Детско студио „Торбаланче“ предлага следните възможности за занимания и обучение на деца:
- полудневни
- целодневни
- почасови
Нашите педагози и възпитатели са квалифицирани в работата с деца от 2 - до 8-годишна възраст. В нашите занимания
са застъпени похвати както от класическата педагогика, така и алтернативни методи, благоприятстващи
хармоничното развитие на всяко дете. Различните модули на обучение предлагат гъвкави възможности за децата, както
и за техните родители.
Чрез различните форми на обучение децата не само усвояват конкретни познания и умения, съобразени с тяхната
възраст. Освен това те развиват своите индивидуални възможности и потенциал. При заниманията се използват
различни игрови техники за лесно и бързо усвояване на поставения материал.
Детско студио „Торбаланче“ е отличен избор за всеки родител с разнообразие от модули за неговото дете. Малкият
брой участници в групите дава възможност за индивидуален подход към всяко дете и неговите потребности.
За повече информация :
Тел: 0878737805 – Георги Мичев
e-mail: studio@torbalanche.com
София
кв. Люлин 6, ул. Д-р Петър Дертлиев 90 (с/у болница “Люлин”)
сп. на автобус №310 и трамвай № 8
http://www.torbalanche.com/
http://obiavidnes.com/obiava/77003/zanimaniya-s-deca-celodnevni-i-poludnevni-zanimaniya-s-deca

Уроци по улични танци.
Уроци по улични танци.
Нашият стил е завладян от свободата и възможноститие, които града ни дава. Категорията Street dance (уличен стил)
ни позволява да смесваме техниката на танца с чувствата на всеки един от нас и вас! Нашите занятия са отворени
както за напредлани, така и за начинаещи танцьори. Ако ти търсиш нови изживавания, ако си човек на изкуството, ако
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искаш да покажеш кой си, ако искаш на кажеш нещо, то “Зала Едно” и “New eX” ти дават тази възможност!
Вратите ни са отворени, а подът е готов за всеки начинаещ или напреднал, на възраст между 13 и 18 години!
Най-хубавото е, че ще използваме всяка емоция за мотивация, а всяко леко залитане, ще стане част от любимия ти танц!
0899870330
http://zala1.com/streetdance/
http://obiavidnes.com/obiava/77002/uroci-po-ulichni-tanci

Чистене на тавани, мазета, дворове Почистване и извозване на строителни отпадъци, стари
мебели, Изхвърляне на битови отпадъци от жилища.
Чистене на тавани, мазета, дворове Почистване и извозване на строителни отпадъци, стари мебели, Изхвърляне на
битови отпадъци от жилища.
http://obiavidnes.com/obiava/77001/chistene-na-tavani-mazeta-dvorove-pochistvane-i-izvozvane-na-stroitelni-otpadyci

Изхвърляне на строителни отпадъци Извозване на стари мебели
Изхвърляне на строителни отпадъци Извозване на стари мебели, Чистене на мазета, тавани, апартаменти, двор,
контейнери и самосвали, ниски цени.
http://obiavidnes.com/obiava/77000/izhvyrlyane-na-stroitelni-otpadyci-izvozvane-na-stari-mebeli

Почистване на мазета, тавани, Извозване на строителни отпадъци
Почистване на мазета, тавани, Извозване на строителни отпадъци и Изхвърляне на стари мебели, собствен превоз,
изхвърля на депо смет
http://obiavidnes.com/obiava/76999/pochistvane-na-mazeta-tavani-izvozvane-na-stroitelni-otpadyci

Извозване на стари мебели, Изхвърляне на строителни отпадъци
Извозване на стари мебели, Изхвърляне на строителни отпадъци, Почистване на мазета, тавани, дворове, жилища, ниски
цени.
http://obiavidnes.com/obiava/76998/izvozvane-na-stari-mebeli-izhvyrlyane-na-stroitelni-otpadyci

Пиана БГ
Пиана БГ е водеща фирма за преместване и транспорт на всички видове пиана и рояли. Занимаваме се професионално с
преместване, опаковане и транспортиране на пиана и рояли от 1999 година. Зарадвали сме с качество и достъпни цени
много клиенти които и до ден днешен ни търсят и препоръчват. Точни и коректни служители се трудят в нашата
фирма. Избирайки Пиана БГ Вие получавате качествени услуги на конкурентни цени.
Ние предлагаме широка гама от услуги по преместване на пиана и рояли:
- опаковане и пренасяне на всички видове пиана и рояли
- транспортиране
- акордиране
- продажба на качествени пиана, рояли
- експертна оценка
- съхранение
Преместване на огнеупорни Каси и метални Сейфове
Пиана БГ има опита и в преместването на метални, огнеупорни каси, сейфове, метални шкафове. Разполагаме със
специализиран превоз и необходими инструменти за преместване на всякакви модели каси, сейфове.
Пиана БГ е Вашият сигурен партньор за преместване на пиана, рояли, метални и огнеупорни каси, сейфове!
http://obiavidnes.com/obiava/76997/piana-bg

Пиано Роял
Професионално пренасяне и транспорт на пиана и рояли.
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Основно се занимаваме с пренасяне, опаковане, акордиране, продажба на пиана и рояли. Разполагаме с нужната техника
и инструменти.
Спечелили сме доверието на много институции и частни клиенти. Много наши клиенти вече се възползваха от услугите
ни и не сбъркаха.
Доказали сме се като водещи в бранша не само в качество, но и в цени на услугите. Позвънете и се уверете!
http://obiavidnes.com/obiava/76996/piano-royal

Пренасяне на пиана и рояли
Качествено преместване на пиана и рояли от екип с дългогодишен опит, професионални умения и техника.
Експресно обслужване, надеждност и сигурност.
Услугите които предлагаме:
Пренасяне на всички видове пиана и рояли
Опаковане, Транспорт
Акордиране, ремонт
Ще преместим Вашето пиано или роял, професионално, бързо и на добра цена!
Може да ни потърсите по-всяко време на деня.
Работно време: Без почивен ден.
http://obiavidnes.com/obiava/76994/prenasyane-na-piana-i-royali

Извозване БГ
В нашето ежедневие често се налага извозване на образуваните от ремонта строителни отпадъци. В друг случай се
налага да изчистите мазето или тавана от струпаните през годините стари мебели, вещи и други непотребни боклуци.
В такива моменти се нуждаете от професионална помощ.
С придобития през годините опит, екипа на ИзвозванеБГ.дир ще реши бързо, качествено и коректно възникналия проблем.
Фирма "ИзвозванеБГ.дир" е специализирана в следните услуги:
Извозване на строителни отпадъци, Изхвърляне на стари мебели и отпадъци на бита.
Чистене на мазета, тавани, дворове, жилища, офиси, гаражи, складове, магазини, покриви и много други обекти.
Контейнери, бусове, самосвали, натоварване, извозване и изхвърляне на депо смет.
Предлагаме безплатни огледи.
http://obiavidnes.com/obiava/76993/izvozvane-bg

Къртачи Але
Ние предлагаме пълен набор от професионални услуги в областта на Кърти Чисти Извозва на територията на гр София,
околните квартали и села. Извозваме всякакви строителни и битови отпадъци до специализирано сметище. Екипите ни
разполагат със собствена техника, добре обучени и с богат опит, работят бързо и качествено в удобно за клиента
време, което оптимизира нашите разходи и ни позволява да предложим атрактивни и адекватни цени на нашите
клиенти.
Професионални къртачи и къртачни услуги в София.
Предлагаме цялостно решение за Вашата баня, тераса или кухня.
Къртене на бетон, тухла, замазка, фаянс, теракота, подове, мазилки и всякакви настилки.
Изкъртване на баня, панелен или тухлен подпрозорец, мозайка и замазка на балкон, панелен комин, отвор за врата - бетон
и тухла.
Демонтаж на мивки, тоалетни чинии, врати, прозорци, метални каси, вана, остъкления на тераса и други.
Почистване, Събиране, изнасяне, товарене и извозване на строителни отпадъци до специализирани сметища.
Чистене на тавани, мазета, дворове, жилища от битови отпадъци.
http://obiavidnes.com/obiava/76992/kyrtachi-ale

Извозва Почиства
Фирмата предлага пълен набор от услуги по извозване и товарене на строителни и битови отпадъци на територията на
гр. София, околните квартали и села.
При нужда от почистване, събиране в чували, изнасяне и извозване на строителни материали, стари мебели, дограма,
всякакви битови отпадъци, можете да се обръщате към "Извозва - Почиства" по всяко време.
Услугите които извършваме:
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Извозване на строителни отпадъци с контейнери, самосвали, камиони, бусове.
Изхвърляне на стари мебели, дрехи, дървения, дограми, клони, храсти, дървета и други отпадъци на бита.
Почистване на мазета, тавани, двор, апартаменти, къщи, складови бази, гаражи, покриви.
http://obiavidnes.com/obiava/76991/izvozva-pochistva

Извозва Ово
Извозване на строителни и битови отпадъци.
Услугите които предлагаме:
Изхвърляне на строителни отпадъци, Извозване на стари мебели и битови боклуци.
Чистене на мазета, тавани, дворове, жилища и други обекти Товарни превози за извозване на отпадъците.
Осигурени товарачи за събиране, почистване, сваляне и извозване на отпадъците.
Професионално, бързо и експресно обслужване.
ЦЕНИ
В зависимост от количеството битови и строителни отпадъци се определя дадена цена.
В случая е добре да се извърши оглед от наша страна, за да Ви дадем точна оферта. Когато отпадъците не са много,
може да определим цена по телефона.
За повече информация на телефони: 02/927-99-76, 0887192094, 0899251143
http://obiavidnes.com/obiava/76990/izvozva-ovo

Транспортни услуги
Предлагаме услуги, свързани с товарен транспорт по направления в София и страната. Разчитаме на опита си и
надеждния автопарк, за да предложим качествена и точна услуга. През годините сме превозвали немалко товари на
фирми, партньори и частни лица и знаем, че всички очакват бързина, точност и добра цена, независимо от характера на
пратката.
Екипът ни може да предложи различни услуги и решения за транспорт на товари в рамките на град София.
Разнообразният ни автопарк позволява извършването на услуги от типа Товарни транспортни услуги.
Имаме опит с превозването на различни товари както за фирми, така и за частни лица. Може да разчитате на нас при
нужда от транспортна услуга в София и областта.
Транспортни услуги, товарен превоз с падащ борд за София и страната от 1 до 6 тона.
Транспорт на мебели, багаж, палета, машини, строителни материали и много други стоки и товари.
Експресно, бързо, удобно.
http://obiavidnes.com/obiava/76989/transportni-uslugi

Кърти Чисти Извозва
Предлагаме квалифицираната си помощ и техника с което можем да Ви спестим много труд и главоболия при Вашите
ремонтни дейности.
Разполагаме с най модерните и усъвършенствани професионални къртачни машини. Фирмата има налични няколко вида
камиони за извозване на отпадъци: от малки (2-3 тона) до контейнеровози.
Услугите които предлагаме са:
къртене на бетон, тухла, фаянс, теракот, мозайка
кърти баня, комин, стени, замазка
демонтира, реже, събаря
извозва строителни и битови отпадъци с контейнери, самосвали, бусове
почистване на мазета, тавани, двор, жилища, складове, гаражи
доставка на строителни материали, качване, сваляне
Услугите които предлагаме биха могли да отговорят на всяко предизвикателство по отношение на кърти, чисти,
извозва, къртене на труднодостъпни места, събаряне на сгради, демонтаж на всякакви видове конструкции и всичко
друго свързано с къртачните услуги.
Доверете се на Кърти Чисти Извозва!
http://obiavidnes.com/obiava/76988/kyrti-chisti-izvozva
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Хамалски услуги София
Преместване от врата до врата до съседната улица и в целия град
Нашата дейност е фокусирана основно в:
Преместване на дома, офиси, мебели, багаж, кашони, офис оборудване, архив и документация.
Монтаж и демонтаж на мебели.
Опаковане на домакински прибори, мебели, багаж, архив и документация, подреждане в чували и кашони.
Доставка и продажба на кашони и опаковъчни материали.
Преместване на пиана, рояли, метални и огнеупорни каси, сейфове.
Преместване на медицинска апаратура, техника, търговско оборудване, машини.
Товаро разтоварни услуги Товарене или Разтоварване на стоки от ТИР-ове, камиони, контейнери, вагони.
Транспортни услуги София и страната.
Извършваме безплатни огледи на офиси и жилища.
Наша основна цел са Вашето спокойствие, удовлетвореност и опазване на имуществото Ви при пренасянето и
транспортирането.
Ние разбираме, че всяко преместване е индивидуално и различно при всеки клиент. Ето защо предлагаме пълен пакет
услуга включваща: безплатен оглед, уточняване на детайлите по преместване и ценова оферта на място, доставка на
опаковъчни материали, опаковане на вашите вещи, де/монтажни услуги, преместване и транспорт. Всяко преместване се
планира и извършва въз основа на какви са Вашите изисквания и от какви точно услуги имате нужда.
Ние можем да Ви предложим страхотни цени и осигурим високо ниво на обслужване и качество.
http://obiavidnes.com/obiava/76987/hamalski-uslugi-sofiya

Професионални Хамали
Професионални Хамали град София разполагат с голям екип от способни и отговорни хамали и товарен транспорт за
преместване и транспортни услуги в София и страната. Няма трудни и неизпълними задачи за нас и благодарение на
натрупания опит който имаме, се надяваме максимално да Ви бъдем полезни в сферата на хамалските услуги.
Основната ни дейност е специализирана в:
Преместване на дома и офиси
Пренасяне на мебели, багаж от/до дома или офиса. (Безплатни огледи и консултации)
Пренасяне офис документация и ценности от офиси и учреждения.
Преместване на пиано, роял, сейфове, огнеупорни каси, офис техника, медицинска апаратура, машини.
Опаковане, монтаж – демонтаж.
Извозване на ненужни мебели и строителни отпадъци, дограма.
Почистване на дворове, мазета, тавани, жилища.
Товарене и разтоварване на/от Тирове, камиони, контейнери и други.
Хамалски и транспортни услуги за София и цялата страна.
http://obiavidnes.com/obiava/76986/profesionalni-hamali

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/76985/detektivska-agenciya-foks--bylgariya-vie-iskate-da-znaete-istinatanie-mojem-da

Детективска Агенция Фокс-Частен Детектив Пловдив/Пазарджик 0888400413
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/76984/detektivska-agenciya-foks-chasten-detektiv-plovdivpazardjik-0888400413

Хамали София
Желаете преместване, професионални Хамалски услуги или Транспорт, ние от Хамали София ще отговорим на вашите
изисквания като Ви предложим тези услуги с високо качество и на достъпни цени. Разполагаме с надежден персонал и
поддържан авто-парк, с който имаме готовност да направим възможно всяко преместване и да се справим с всички
хамалски услуги за най-кратко време.
Хамалски услуги и хамали в София
Преместване на мебели, багаж, офиси, жилища, складове, магазини.
Опаковане на документация, събиране в кашони, подреждане.
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Преместване на пиана, рояли, каси, сейфове, принтери, ксерокс, компютри, медицинско оборудване, апаратура, машини.
Транспортни услуги в София и страната, товарен превоз с падащ борд, транспорт на всякакви стоки и товари.
Товаро разтоварни услуги.
Изхвърляне на строителни и битови отпадъци.
Почистване на мазета, тавани, дворове, жилища, складове, гаражи, покриви.
Къртене на тухла, бетон, замазка, стени, фаянс, теракот, мозайка, разбива, събаря, къртачни услуги по домовете,
Кърти баня, комин, стени, демонтаж, рязане.
http://obiavidnes.com/obiava/76983/hamali-sofiya

Хамали Транспорт
Хамали-Транспорт е фирма за хамалски, товаро разтоварни и транспортни услуги в София и страната. Нашите хамали
са добре обучени с голям опит в сферата на хамалските услуги и ще работят професионално, за да осъществят Вашето
преместване или почистване бързо и лесно. Няма трудни, неизпълними задачи за нас и думата "не може"не фигурира в
сплотеният ни състав. Може да се доверите на нашите качествени хамалски услуги и Ви гарантираме, че няма да
останете излъгани в очакванията си!
Нуждаете се от помощ за вашето предстоящо местене? Можем да Ви предоставим следните услуги:
Преместване на багаж, мебели от дома и офиса, опаковане в кашони и чували, де/монтажни услуги.
Пренасяне на пиано, рояли, метални и огнеупорни каси и сейфове, медицинска апаратура, техника, оборудване.
Товаро разтоварна дейност, разтоварване и товарене на и от Тирове, камиони, контейнери.
Хамалски услуги и хамали за всякакви дейности
Транспортни услуги за град София и страната
Почистване на мазета, тавани, дворове, жилища
Извозване на строителни и битови отпадъци
http://obiavidnes.com/obiava/76982/hamali-transport

Аварийни Ремонти на Покриви
Аварийни Ремонти на Покриви
Отстраняване на течове
Бързо и коректно
Добри цени
http://obiavidnes.com/obiava/76978/avariyni-remonti-na-pokrivi

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
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www.mipgroup.eu
http://obiavidnes.com/obiava/76977/hidrofoben-shperplat-megaplex--nov

Продайте ни колата си за бракуване
Приемаме стари автомобили,коли за рециклиране,като издаваме необходимите документи за бракуване ,бърза реакция
при обаждане.
тел 02/9465436, 02/4410524,
M tel-0887901663
Globul-0898980369
Vivatel- 0876029495
http://obiavidnes.com/obiava/76974/prodayte-ni-kolata-si-za-brakuvane

VP ДИЗЕЛОВИ ПОМПИ-ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ
София Дизел Център извършва следните услуги, свързани с VP помпи:
Демонтаж и монтаж на помпата от превозното средство
Диагностика на помпата на стенд
Установяване на повредата, разглобяване и дефектиране
Подмяна на дефектните елементи на помпата
Регулиране на стойностите на стенд
Зацепване и центровка на помпата
Доставка на отремонтирани Common Rail помпи в цялата страна
Оригинални резервни части.
Адрес:Бул.Черни връх 67 тел:0888 09 80 60
http://sofia-diesel-center.com/remont-pompa/vp-dizelovi-pompi-retziklirane-i-remont-gnp
http://obiavidnes.com/obiava/76972/vp-dizelovi-pompi-diagnostika-i-remont

МЕХАНИЧНИ ПОМПИ-РЕЦИКЛИРАНЕ И РЕМОНТ
София Дизел Център извършва следните услуги, свързани с механични помпи:
Демонтаж и монтаж на помпата от превозното средство
Диагностика на помпата на стенд
Установяване на повредата, разглобяване и дефектиране
Подмяна на дефектните елементи на помпата
Регулиране на стойностите на помпата на стенд
Зацепване и центровка на помпата
Доставка на отремонтирани EDC помпи в цялата страна
Оригинални резервни части
Експресна доставка на части.
Адрес:Бул.Черни връх 67 тел:0888 09 80 60
http://sofia-diesel-center.com/remont-pompa/mehanichni-pompi-retziklirane-i-remont-pompa
http://obiavidnes.com/obiava/76971/mehanichni-pompi-reciklirane-i-remont

МЕХАНИЧНИ ПОМПИ-РЕЦИКЛИРАНЕ И РЕМОНТ
София Дизел Център извършва следните услуги, свързани с механични помпи:
Демонтаж и монтаж на помпата от превозното средство
Диагностика на помпата на стенд
Установяване на повредата, разглобяване и дефектиране
Подмяна на дефектните елементи на помпата
Регулиране на стойностите на помпата на стенд
Зацепване и центровка на помпата
Доставка на отремонтирани EDC помпи в цялата страна
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Оригинални резервни части
Експресна доставка на части.
Адрес:Бул.Черни връх 67 тел:0888 09 80 60
http://sofia-diesel-center.com/remont-pompa/mehanichni-pompi-retziklirane-i-remont-pompa
http://obiavidnes.com/obiava/76970/mehanichni-pompi-reciklirane-i-remont

COMMON RAIL ДЮЗИ - РЕЦИКЛИРАНЕ И РЕМОНТ
София Дизел Център извършва следните услуги, свързани с Common Rail дюзи (инжектори):
Демонтаж и монтаж на инжекторите от превозното средство
Проверка на стенд на Common Rail инжектори
Разглобяване,дефектиране и почистване на инжектора
Проверка на микроскоп за износване на клапана на инжектора
Отремонтиране на инжектора – подмяна на дефектните части и регулиране на стенд
След ремонт инжекторите автоматично се кодират, като кодът е уникален за всеки инжектор
Доставка на нови или отремонтирани Common Rail инжектори в цялата страна.
Адрес:Бул.Черни връх 67 тел:0888 09 80 60
http://sofia-diesel-center.com/remont-pompa/common-rail-dyuzi-retziklirane-i-remont-dyuzi
http://obiavidnes.com/obiava/76969/common-rail-dyuzi---reciklirane-i-remont

РЕМОНТ НА ПОМПИ И ДЮЗИ НА JOHN DEERE
София Дизел Център предлага ремонт и рециклиране на горивни системи Denso вграждани в селскостопанска техника
John Deere.
- ремонт на горивни помпи на селскостопанска техника John Deere
- ремонт на дюзи на селскостопанска техника John Deere.
Адрес:Бул.Черни връх 67 тел:0888 09 80 60
http://sofia-diesel-center.com/denso-serviz/remont-na-pompi-i-dyuzi-na-john-deere
http://obiavidnes.com/obiava/76968/remont-na-pompi-i-dyuzi-na-john-deere

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
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http://obiavidnes.com/obiava/76967/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/76966/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/76965/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito
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РЕМОНТ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА ПОМПИ ГНП SIEMENS
Качествен ремонт и рециклиране на помпи ГНП SIEMENS с оригинални резервни части на достъпни цени.
София Дизел Център извършва следните услуги, свързани с SIEMENS помпи:
Демонтаж и монтаж на помпата от превозното средство
Диагностика на помпата на стенд
Установяване на повредата, разглобяване и дефектиране
Подмяна на дефектните елементи на помпата
Регулиране на стойностите на стенд
Зацепване и центровка на помпата
Доставка на отремонтирани или рециклиранi SIEMENS помпи в цялата страна
Оригинални резервни части.
Адрес:Бул.Черни връх 67 тел:0888 09 80 60
http://sofia-diesel-center.com/siemens-serviz/remont-na-pompi-siemens
http://obiavidnes.com/obiava/76964/remont-i-reciklirane-na-pompi-gnp-siemens

РЕЦИКЛИРАНЕ НА ДЮЗИ ИНЖЕКТОРИ SIEMENS
София Дизел Център извършва следните услуги, свързани с Common Rail дюзи инжектори SIEMENS:
Демонтаж и монтаж на инжекторите от превозното средство
Проверка на стенд на Common Rail инжектори SIEMENS
Разглобяване,дефектиране и почистване на инжектора
Проверка на микроскоп за износване на клапана на инжектора
Рециклиране на инжектора – подмяна на частите и регулиране на стенд
След рециклирането инжекторите автоматично се кодират, като кодът е уникален за всеки инжектор
Доставка на нови или отремонтирани Common Rail инжектори в цялата страна.
Адрес:Бул.Черни връх 67 тел:0888 09 80 60
http://sofia-diesel-center.com/siemens-serviz/retziklirane-na-dyuzi-siemens
http://obiavidnes.com/obiava/76963/reciklirane-na-dyuzi-injektori-siemens

РЕМОНТ НА ДЮЗИ ИНЖЕКТОРИ SIEMENS
София Дизел Център извършва следните услуги, свързани с Common Rail дюзи (инжектори) SIEMENS:
Демонтаж и монтаж на инжекторите от превозното средство
Проверка на стенд на Common Rail инжектори SIEMENS
Разглобяване,дефектиране и почистване на инжектора
Проверка на микроскоп за износване на клапана на инжектора
Рециклиране на инжектора – подмяна на частите и регулиране на стенд
След рециклирането инжекторите автоматично се кодират, като кодът е уникален за всеки инжектор
Доставка на нови или отремонтирани Common Rail инжектори в цялата страна.
Адрес:Бул.Черни връх 67 тел:0888 09 80 60
http://sofia-diesel-center.com/siemens-serviz/remont-na-dyuzi-siemens
http://obiavidnes.com/obiava/76962/remont-na-dyuzi-injektori-siemens

РЕМОНТ НА ДЮЗИ ИНЖЕКТОРИ DENSO
Качествен ремонт на дюзи инжектори DENSO с оригинални резервни части на достъпни цени.
София Дизел Център извършва следните услуги, свързани с Common Rail дюзи (инжектори) DENSO:
Демонтаж и монтаж на инжекторите от превозното средство
Проверка на стенд на Common Rail инжектори DENSO
Разглобяване,дефектиране и почистване на инжектора
Проверка на микроскоп за износване на клапана на инжектора
Рециклиране на инжектора – подмяна на частите и регулиране на стенд
След рециклирането инжекторите автоматично се кодират, като кодът е уникален за всеки инжектор
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Доставка на нови или отремонтирани Common Rail инжектори в цялата страна.
Адрес:Бул.чЕРНИ ВРЪХ 67 ТЕЛ:0888 09 80 60
http://sofia-diesel-center.com/denso-serviz/remont-na-dyuzi-denso
http://obiavidnes.com/obiava/76961/remont-na-dyuzi-injektori-denso

РЕЦИКЛИРАНЕ НА ДЮЗИ ИНЖЕКТОРИ DENSO
София Дизел Център извършва следните услуги, свързани с Common Rail дюзи инжектори DENSO:
Демонтаж и монтаж на инжекторите от превозното средство
Проверка на стенд на Common Rail инжектори DENSO
Разглобяване,дефектиране и почистване на инжектора
Проверка на микроскоп за износване на клапана на инжектора
Рециклиране на инжектора – подмяна на частите и регулиране на стенд
След рециклирането инжекторите автоматично се кодират, като кодът е уникален за всеки инжектор
Доставка на нови или отремонтирани Common Rail инжектори в цялата страна.
Адрес:Бул.Черни връх 67 тел:0888 09 80 60
http://sofia-diesel-center.com/denso-serviz/retziklirane-na-dyuzi-denso
http://obiavidnes.com/obiava/76960/reciklirane-na-dyuzi-injektori-denso

РЕМОНТ ПОМПИ ГНП DENSO
Качествен ремонт на помпи ГНП DENSO с оригинални резервни части на достъпни цени.
София Дизел Център извършва следните услуги, свързани с Denso помпи:
Демонтаж и монтаж на помпата от превозното средство
Диагностика на помпата на стенд
Установяване на повредата, разглобяване и дефектиране
Подмяна на дефектните елементи на помпата
Регулиране на стойностите на стенд
Зацепване и центровка на помпата
Оригинални резервни части.
Адрес:Бул.Черни връх 67 тел:0888 09 80 60
http://sofia-diesel-center.com/denso-serviz/remont-na-pompi-denso
http://obiavidnes.com/obiava/76959/remont-pompi-gnp-denso

РЕЦИКЛИРАНЕ НА ПОМПИ ГНП DENSO
Рециклиране на помпи ГНП DENSO с оригинални резервни части на достъпни цени.
София Дизел Център извършва следните услуги, свързани с Denso помпи:
Демонтаж и монтаж на помпата от превозното средство
Диагностика на помпата на стенд
Установяване на повредата, разглобяване и дефектиране
Подмяна на дефектните елементи на помпата
Регулиране на стойностите на стенд
Зацепване и центровка на помпата
Оригинални резервни части.
Адрес:Бул.Черни връх 67 тел:0888 09 80 60
http://sofia-diesel-center.com/denso-serviz/retziklirane-na-pompi-denso
http://obiavidnes.com/obiava/76957/reciklirane-na-pompi-gnp-denso

РЕЦИКЛИРАНЕ НА ПОМПИ ГНП DELPHI
Рециклиране на помпи ГНП DELPHI с оригинални резервни части на достъпни цени.
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София Дизел Център извършва следните услуги, свързани с Delphi помпи:
Демонтаж и монтаж на помпата от превозното средство
Диагностика на помпата на стенд
Установяване на повредата, разглобяване и дефектиране
Подмяна на дефектните елементи на помпата
Регулиране на стойностите на стенд
Зацепване и центровка на помпата
Оригинални резервни части.
Адрес:Бул.Черни връх 67 тел:0888 09 80 60
http://sofia-diesel-center.com/delphi-serviz/retziklirane-na-pompi-delphi
http://obiavidnes.com/obiava/76956/reciklirane-na-pompi-gnp-delphi

РЕЦИКЛИРАНЕ ДЮЗИ ИНЖЕКТОРИ DELPHI
София Дизел Център извършва следните услуги, свързани с Common Rail дюзи инжектори DELPHI:
Демонтаж и монтаж на инжекторите от превозното средство
Проверка на стенд на Common Rail инжектори DELPHI
Разглобяване,дефектиране и почистване на инжектора
Проверка на микроскоп за износване на клапана на инжектора
Рециклиране на инжектора – подмяна на частите и регулиране на стенд
След рециклирането инжекторите автоматично се кодират, като кодът е уникален за всеки инжектор
Доставка на нови или отремонтирани Common Rail инжектори в цялата страна.
Адрес:Бул.Черни връх 67 тел:0888 09 80 60
http://sofia-diesel-center.com/delphi-serviz/retziklirane-na-dyuzi-delphi
http://obiavidnes.com/obiava/76955/reciklirane-dyuzi-injektori-delphi

РЕМОНТ ДЮЗИ ИНЖЕКТОРИ DELPHI
Качествен ремонт на дюзи инжектори DELPHI с оригинални резервни части на ниски цени.
София Дизел Център извършва следните услуги, свързани с Common Rail дюзи (инжектори) DELPHI:
Демонтаж и монтаж на инжекторите от превозното средство
Проверка на стенд на Common Rail инжектори DELPHI
Разглобяване,дефектиране и почистване на инжектора
Проверка на микроскоп за износване на клапана на инжектора
Рециклиране на инжектора – подмяна на частите и регулиране на стенд
След рециклирането инжекторите автоматично се кодират, като кодът е уникален за всеки инжектор
Доставка на нови или отремонтирани Common Rail инжектори в цялата страна.
Адрес:Бул.Черни връх 67 тел:0888 09 80 60
http://sofia-diesel-center.com/delphi-serviz/remont-na-dyuzi-delphi
http://obiavidnes.com/obiava/76954/remont-dyuzi-injektori-delphi

РЕМОНТ НА ПОМПИ ГНП DELPHI
Качествен ремонт на помпи ГНП DELPHI с оригинални резервни части на достъпни цени.
София Дизел Център извършва следните услуги, свързани с Delphi помпи:
Демонтаж и монтаж на помпата от превозното средство
Диагностика на помпата на стенд
Установяване на повредата, разглобяване и дефектиране
Подмяна на дефектните елементи на помпата
Регулиране на стойностите на стенд
Зацепване и центровка на помпата
Оригинални резервни части.
Адрес:Бул.Черни връх 67 тел:0888 09 80 60
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http://sofia-diesel-center.com/delphi-serviz/remont-na-pompi-delphi
http://obiavidnes.com/obiava/76953/remont-na-pompi-gnp-delphi

ДЮЗИ И ПОМПИ BOSCH
Разполагаме с рециклирани и нови ДЮЗИ на BOSCH за всички леки и товарни автомобили. Всикчи дюзи имат гаранция.
Адрес:Бул.Черни връх 67 тел:0888 09 80 60
http://sofia-diesel-center.com/bosch-serviz/dyuzi-bosch-pompi-bosch
http://obiavidnes.com/obiava/76952/dyuzi-i-pompi-bosch

РЕМОНТ НА ДЮЗИ ИНЖЕКТОРИ BOSCH
Качествен ремонт на дюзи инжектори BOSCH с оригинални резервни части на ниски цени.
София Дизел Център извършва следните услуги, свързани с Common Rail дюзи (инжектори) BOSCH:
Демонтаж и монтаж на инжекторите от превозното средство
Проверка на стенд на Common Rail инжектори BOSCH
Разглобяване,дефектиране и почистване на инжектора
Проверка на микроскоп за износване на клапана на инжектора
Отремонтиране на инжектора – подмяна на дефектните части и регулиране на стенд
След ремонт инжекторите автоматично се кодират, като кодът е уникален за всеки инжектор
Доставка на нови или отремонтирани Common Rail инжектори в цялата страна .
Адрес:Бул.Черни връх 67 тел:0888 09 80 60
http://sofia-diesel-center.com/bosch-serviz/remont-na-dyuzi-bosch
http://obiavidnes.com/obiava/76951/remont-na-dyuzi-injektori-bosch

РЕМОНТ ПОМПИ ГНП BOSCH
Качествен ремонт на помпи (ГНП) BOSCH с оригинални резервни части на достъпни цени.
София Дизел Център извършва следните услуги, свързани с Bosch помпи:
Демонтаж и монтаж на помпата от превозното средство
Диагностика на помпата на стенд
Установяване на повредата, разглобяване и дефектиране
Подмяна на дефектните елементи на помпата
Регулиране на стойностите на стенд
Зацепване и центровка на помпата
Доставка на отремонтирани Bosch помпи в цялата страна
Оригинални резервни части.
Адрес:Бул.Черни връх 67 тел:0888 09 80 60
http://sofia-diesel-center.com/bosch-serviz/remont-na-pompi-bosch
http://obiavidnes.com/obiava/76950/remont-pompi-gnp-bosch

РЕЦИКЛИРАНЕ НА ДЮЗИ BOSCH
София Дизел Център извършва следните услуги, свързани с Common Rail дюзи (инжектори) BOSCH:
Демонтаж и монтаж на инжекторите от превозното средство
Проверка на стенд на Common Rail инжектори BOSCH
Разглобяване,дефектиране и почистване на инжектора
Проверка на микроскоп за износване на клапана на инжектора
Рециклиране на инжектора – подмяна на частите и регулиране на стенд
След рециклирането инжекторите автоматично се кодират, като кодът е уникален за всеки инжектор
Доставка на нови или отремонтирани Common Rail инжектори в цялата страна .
Адрес:Бул.Черни връх 67 тел:0888 09 80 60
http://sofia-diesel-center.com/bosch-serviz/retziklirane-dyuzi-bosch
http://obiavidnes.com/obiava/76949/reciklirane-na-dyuzi-bosch
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РЕЦИКЛИРАНЕ ПОМПИ BOSCH
Рециклиране на помпи ГНП BOSCH с оригинални резервни части на достъпни цени.
София Дизел Център извършва следните услуги, свързани с Bosch помпи:
Демонтаж и монтаж на помпата от превозното средство
Диагностика на помпата на стенд
Установяване на повредата, разглобяване и дефектиране
Подмяна на дефектните елементи на помпата
Регулиране на стойностите на стенд
Зацепване и центровка на помпата
Доставка на рециклирани Bosch помпи в цялата страна
Оригинални резервни части.
http://sofia-diesel-center.com/bosch-serviz/retziklirane-na-pompi-bosch
http://obiavidnes.com/obiava/76948/reciklirane-pompi-bosch

Бързи кредити Онлайн от 500 до 1500 лв на burzikrediti.bg
Лесни и бързи пари Онлайн на burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1500 лв.
Одобрение за 15 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Моб. 0877 99 99 60 burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/76947/byrzi-krediti-onlayn-ot-500-do-1500-lv-na-burzikreditibg

Бързи кредити Онлайн от 500 до 1500 лв на burzikrediti.bg
Бързи кредити от 500 до 1500 лв само за 15 минути burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 15 минути!
burzikrediti.bg тел: 0877 99 99 60
http://obiavidnes.com/obiava/76946/byrzi-krediti-onlayn-ot-500-do-1500-lv-na-burzikreditibg

Бързи кредити Онлайн от 500 до 1500 лв на burzikrediti.bg
НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1500 лв само за 15 минути. burzikrediti.bg
Само Срещу лична карта !
Одобрение до 15 минути !
Без скрити такси !
На равни месечни вноски ,
които се погасяват по банков път !
0877 99 99 60 burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/76945/byrzi-krediti-onlayn-ot-500-do-1500-lv-na-burzikreditibg

Бързи кредити Онлайн от 500 до 1500 лв на burzikrediti.bg
Супер Бързи кредити от 500 до 1500 лв само на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 15 минути!
Тел: 0877 99 99 60
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/76944/byrzi-krediti-onlayn-ot-500-do-1500-lv-na-burzikreditibg
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Бързи кредити Онлайн от 500 до 1500 лв на burzikrediti.bg
Лесни и бързи кредити на burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1500 лв.
Одобрение за 15 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Тел: 0877 99 99 60 burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/76943/byrzi-krediti-onlayn-ot-500-do-1500-lv-na-burzikreditibg

Бързи кредити Онлайн от 500 до 1500 лв на burzikrediti.bg
Бързи кредити Онлайн от 500 до 1500 лв на burzikrediti.bg
Срещу лична карта.
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 15 минути!
Тел: 0877 99 99 60
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/76942/byrzi-krediti-onlayn-ot-500-do-1500-lv-na-burzikreditibg

Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв. 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/76941/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv-na-burzikreditibg

Дължите пари или на Вас Ви дължат пари – ние сме с Вас.
Събиране вземания, дългове. Изкупуване вземания, дългове. А ако Вие сте длъжници – помагаме ВИ!
ДЪЛЖИТЕ ПАРИ – ДЪЛЖАТ ВИ ПАРИ! – НИЕ СМЕ С ВАС!
СЪБИРАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ от длъжниците.
а/ Проверка финансовото състояние на длъжника;
б/ Лични контакти с длъжника и с кредитора;
1. ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ – банкови проблеми, проблеми с кредити, трудови спорове, търговски дела, проблеми с
недвижими имоти, фирмени договори, съдебно и извънсъдебно събиране на вземания, семейни проблеми, наследствени
проблеми, глоби, наказания, проблеми с администрации и институции – държавни и общински, ипотеки, запори, възбрани
и други.
2. ПОЕМАНЕ ЦЯЛОСТНОТО СЪБИРАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
3. АКО ВИЕ ДЪЛЖИТЕ ПАРИ – ние Ви помагаме!
Адрес за контакти: „ДЕЛОВИ ГРУП” ООД
град Пловдив, ул. „Драва” № 5
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Телефони: 032/96 33 11; 0898 82 97 24
E-mail: mikaram@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/76939/dyljite-pari-ili-na-vas-vi-dyljat-pari--nie-sme-s-vas

Дипломни работи, курсови работи, реферати - туризъм
Предлагам индивидуално разработване на реферати, курсови работи, казуси, дипломни работи в област туризъм. Имам
богат практически опит – входящ и изходящ туризъм, създаване на туристически продукт и маршрут, нормативна база,
ценообразуване, промотиране на дестинация. Владея немски и английски език. Цена – по споразумение. Иванова 0889378550
http://obiavidnes.com/obiava/76938/diplomni-raboti-kursovi-raboti-referati---turizym

Преводачески услуги от лицензирана агенция Нов век – София
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/76936/prevodacheski-uslugi-ot-licenzirana-agenciya-nov-vek--sofiya

АДВОКАТСКА КАНТОРА "КОРЕКТ" Сделки с търговски предприятия-АД ЕАД ООД ЕООД и
др. със задължения.
"КУПУВАМЕ"-ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ СЪС /ЗАДЪЛЖЕНИЯ/,ПРЕД ФАЛИТ И НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ.
БЕЗПЛАТНИ ЮРИДИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ-ОЧАКВАМЕ ВАШЕТО ОБАЖДАНЕ!!!
Търговско, корпоративно, дружествено, застрахователно, договорно, финансово право.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши сътрудници и партньори, за да
Ви освободим за 1 час от солидарна, юридическа и финансова отговорност.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
Адвокатска Кантора "КОРЕКТ"
ЗА КОНТАКТИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА-на тел.0897558320 0885017754
Професионално Адвокатско Обслужване-http://kupuvamebusiness.blogspot.com/
http://obiavidnes.com/obiava/76935/advokatska-kantora-korekt-sdelki-s-tyrgovski-predpriyatiya-ad-ead-ood-eood-i-dr

Адвокатска Кантора"КОРЕКТ"-КУПУВАМЕ БИЗНЕС-ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
"КУПУВАМЕ"-ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ СЪС /ЗАДЪЛЖЕНИЯ/,ПРЕД ФАЛИТ И НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ.
БЕЗПЛАТНИ ЮРИДИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ-ОЧАКВАМЕ ВАШЕТО ОБАЖДАНЕ!!!
Търговско, корпоративно, дружествено, застрахователно, договорно, финансово право.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
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След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши сътрудници и партньори, за да
Ви освободим за 1 час от солидарна, юридическа и финансова отговорност.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
Адвокатска Кантора "КОРЕКТ"
ЗА КОНТАКТИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА-на тел.0897558320 0885017754
Професионално Адвокатско Обслужване-http://kupuvamebusiness.blogspot.com/
http://obiavidnes.com/obiava/76934/advokatska-kantorakorekt-kupuvame-biznes-firmi-sys-zadyljeniya

Чех Пласт ООД
С производство на пвц дограма в нестандартни форми и поставяне на стъклопакети се занимава в своята дейност
фирма Чех-Пласт. Допълнителни дейности са поставяне на врати, витрини, покривни конструкции, окачване на тавани и
фасади. Потърсете екипа ни на телефон: 092 / 664 540, www.chehplast.com.
http://obiavidnes.com/obiava/76933/cheh-plast-ood

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-0888112075-Бургас
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/76931/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-burgas

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-0888112075-Русе Шумен Силистра Свищов Варна
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/76930/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-ruse-shumen-silistra-svishtov-v
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Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пазарджик Пловдив Сливен Хасково Ямбол
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/76929/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

Magic Ex Hose Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/76928/magic-ex-hose--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-pyti
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Риддекс Про Плюс - уред против гризачи, хлебарки
Риддекс Про Плюс - уред против гризачи, хлебарки, мравки, паяци
Отървете дома си на плъхове, мишки и хлебарки и други досадни вредители!
Както сте виждали по телевизията, просто включвате Riddex Pro Plus и уредът започва да работи веднага!
"Риддекс Про Плюс" превръща дома ви в една невидима репелент област, в която гризачите просто не може да живеят.
Използва се патентована Digital Pulse технология от Motorola с Freescale микропроцесор.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.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
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/76927/riddeks-pro-plyus---ured-protiv-grizachi-hlebarki

Квантов анализатор - Биоскенер 3 то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3 то поколение на български език
МОДЕЛ 2013 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
0877540309
0895611643
Цена 450 лв
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
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www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/76926/kvantov-analizator---bioskener-3-to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Антицелулитен вибромасажор Релакс Тон
Антицелулитен вибромасажор Релакс Тон
“MANIPOL BODY”- УРЕД ЗА РЕЛАКСИРАЩ И АНТИЦЕЛУЛИТЕН МАСАЖ
Основни функции на масажора “MANIPOL BODY”
- Релаксиращ масаж в дълбочина, основан на принципите на „шиатсу” технологията, който премахва болките в
раменете, врата и гърба
- Разгражда целулита и мастните натрупвания и подпомага мастния метаболизъм чрез подобряване на
кръвоснабдяването
- Допълнителни приставки за масаж, пилинг и релакс
- Компактен размер
Уредът има иновативен патентован дизайн – ексцентрично въртяща се централна ос, която осигурява над 2500
вибрации в минута.
Това позволява проникване на масажните вълни дълбоко в мускулите като унищожава ненужните мазнини.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/76924/anticeluliten-vibromasajor-relaks-ton

йонизатори Озонотор за въздух и вода
йонизатори Озонотор за въздух и вода.
Нашият магазин предлага на своите клиенти Озонотор за въздух и вода.
Устройството произвежда озон от кислорода във въздуха и образува отрицателни йони,
които премахват замърсявания и миризми и спомагат за унищожаването на болестотворни организми.
”БГ магазин” разполага и с йонизатори – Йонизатор ”AEROION” и Йонизатор и генератор на озон ”M Fresh”. За повече
информация относно изброените уреди се свържете с нас или посетете нашия сайт.
Прочистете вдишвания от Вас въздух, дарявайки си здраве.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
ww.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/76923/yonizatori-ozonotor-za-vyzduh-i-voda

7.9" (20.06 cm) ACER A1-810
7.9" (20.06 cm) ACER A1-810, GPS, четириядрен MediaTek MTK8125T 1.2GHz, капацитивен IPS мулти-тъч, 1GB RAM,
16GB SSD (+microSD слот), micro HDMI, micro USB, 802.11n, bluetooth, 2x camera, Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/76802/79-2006-cm-acer-a1-810
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10.1" (25.65 cm) ASUS MEMOPAD ME102A
10.1" (25.65 cm) ASUS MEMOPAD ME102A, GPS, четириядрен Rockchip 101 1.6GHz, капацитивен IPS мулти-тъч, 1GB,
16GB Flash памет (+microSD слот), micro USB, 802.11n, bluetooth, 2x camera, Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/76801/101-2565-cm-asus-memopad-me102a

10.1" (25.65 cm) ASUS MEMOPAD ME302KL
10.1" (25.65 cm) ASUS MEMOPAD ME302KL, 4G, GPS, четириядрен Qualcomm® Snapdragon™ S4 Pro 1.5GHz, капацитивен
IPS мулти-тъч, 2GB RAM, 16GB Flash памет (+microSD слот), micro HDMI, micro USB, 802.11n, bluetooth, 2x camera,
Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/76793/101-2565-cm-asus-memopad-me302kl

10.1" (25.65 cm) ASUS MEMOTAB ME302C-1A056A
10.1" (25.65 cm) ASUS MEMOTAB ME302C-1A056A, двуядрен Intel® Atom™ Z2560 1.6GHz, капацитивен мулти-тъч, 2GB,
16GB Flash памет (+microSD слот), micro HDMI, micro USB, 802.11n, bluetooth, 2x camera, Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/76792/101-2565-cm-asus-memotab-me302c-1a056a

10.1" (25.65 cm) ASUS T100TA-DK002H
10.1" (25.65 cm) ASUS T100TA-DK002H, таблет + станция, четириядрен ntel® Bay Trail-T Z3740 1.33GHz, капацитивен IPS
мулти-тъч, 2GB RAM, 32GB Flash памет, micro HDMI, micro USB, bluetooth, 1x camera, Windows 8.1
http://obiavidnes.com/obiava/76790/101-2565-cm-asus-t100ta-dk002h

Детективска агенция Хамелеон
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/76918/detektivska--agenciya--hameleon

10.1" (25.65 cm) ASUS T100TA-DK005H
10.1" (25.65 cm) ASUS T100TA-DK005H, таблет + станция, четириядрен Intel® Bay Trail-T Z3740 1.33GHz, капацитивен
IPS мулти-тъч, 2GB RAM, 500GB HDD + 32GB Flash памет, micro HDMI, micro USB, 802.11n, bluetooth, 1x camera,
Windows 8.1
http://obiavidnes.com/obiava/76787/101-2565-cm-asus-t100ta-dk005h

Детективска агенция Авалон-24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
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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/76917/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi

6" (15.24 cm) ASUS ME560CG
6" (15.24 cm) ASUS ME560CG, 3G, GPS, двуядрен Intel® Atom™ Z2580 2GHz, капацитивен Super IPS+ мулти-тъч, 2GB
RAM, 16GB Flash памет (+microSD слот), micro USB, micro SIM, 802.11n, bluetooth, 2x camera, Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/76785/6-1524-cm-asus-me560cg

7" (17.78 cm) ASUS ME372CG-1A061A
7" (17.78 cm) ASUS ME372CG-1A061A, 3G, GPS, двуядрен Intel® Atom™ Z2560 1.6GHz, капацитивен IPS мулти-тъч, 1GB
RAM, 16GB Flash памет (+microSD слот), micro USB, micro SIM, 802.11n, bluetooth, 2x camera, Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/76784/7-1778-cm-asus-me372cg-1a061a

Детективска Агенция Фокс -Русе Велико Търново Шумен Варна
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!
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http://obiavidnes.com/obiava/76916/detektivska-agenciya-foks--ruse-veliko-tyrnovo-shumen-varna

Д
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/76915/detektivska-agenciya-foks-blagoevgradpetrichsandanskibansko

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/76914/detektivski-uslugi-ot-detektivska-agenciya-foks-bylgariya

8" (20.32 cm) ASUS MEMOPAD ME180A-1F021A
8" (20.32 cm) ASUS MEMOPAD ME180A-1F021A, четириядрен Rockchip 101 1.6GHz, капацитивен IPS мулти-тъч, 1GB
RAM, 16GB Flash памет (+microSD слот), micro USB, 802.11n, bluetooth, 2x camera, Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/76783/8-2032-cm-asus-memopad-me180a-1f021a

8" (20.32 cm) ASUS MEMOPAD ME180A
8" (20.32 cm) ASUS MEMOPAD ME180A, четириядрен Rockchip 101 1.6GHz, капацитивен IPS мулти-тъч, 1GB, 16GB Flash
памет (+micro SD слот), micro USB, 802.11n, bluetooth, 2x camera, Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/76782/8-2032-cm-asus-memopad-me180a

GF GTX 750
GF GTX 750, 1GB Asus GTX750-PHOC-1GD5, PCI-E 3.0, DDR5, 128bit, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/76913/gf-gtx-750

Онлайн магазин Threel
Изгодни цени на маркови юргани, чаршафи, възглавници и всичко за леглото. Постоянни промоции и разпродажби от
Threel.
http://obiavidnes.com/obiava/76912/onlayn-magazin-threel

GF GTX 750 Ti
GF GTX 750 Ti, 2GB Asus GTX750-PHOC-1GD5, PCI-E 3.0, DDR5, 128bit, HDMI, 2x DVI
http://obiavidnes.com/obiava/76911/gf-gtx-750-ti

11.6" (29.46 cm) ACER AO756-84CRR
11.6" (29.46 cm) ACER AO756-84CRR, двуядрен Intel® Celeron® 847 1.1GHz, HD LED, 4GB RAM, 500GB HDD, 1xHDMI,
3xUSB, 802.11n, LAN, Linux, 1.38kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/76910/116-2946-cm-acer-ao756-84crr

Разговорен английски
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво
А1,А2,В1 и В2.
Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера , посредством диалози и дискусии.
Темите са :
ежедневие
свободно време,
пазаруване,
културни събития,
семейство,
бит и начин на живот,
образование,
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околна среда и други.
Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални
конструкции в среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те допълват традиционните езикови курсове.
Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като обогатяват речниковия запас
на курсистите .
Организираме :
разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
индивидуални разговорни срещи
интересни преподаватели
Разговори с англичани и американци .
Онлайн разговори .
Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови
неща лесно .
Нуждаете се от лист и химикалка – защото всички учебни материали са включени в цената от 15 лева за 60 минути .
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/76909/razgovoren-angliyski

Bulgarian for foreigners
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian for foreigner speakers through the following
languages:
- English
- French
-Russian
The studies include all levels – from basics (A1) to experts (C1).
If you own a business here, bought a house or you have just decided to live here, in those cases it is necessary to start learning
Bulgarian for your daily contacts and normal lifestyle.
During your process of learning Bulgarian you also will get knowledge in Bulgarian customs, daily life, special features of
Bulgarian psychology. The reason to do this is because you get in comfort with better and faster adaptation in the new foreign
language area.
No textbook is needed - the language school offers its own learning system and methods - free for our students. Methods we offer
are modern and based on the communication approach and logical assimilation to the lexical and phonetic skills you need . In our
system we offer complex of well balanced :
• Grammar
• Phonetic
• Speaking
• Reading
• Listening
Individual lessons are referred to individual necessities and profession of every student . Individual lessons are in a suitable for you
time and day , we offer also an opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student..
Ability language school offers some different programs for learning Bulgarian .
• General Bulgarian course
• Business course
• Speaking course to develop and improve your skills in Bulgarian speech .
Each level’s duration is 30 hours (45 min) / 15 sessions ( 90 min. ) – twice a week – 2 months . The price for session is 20 levas .
At the end of every level you could receive a certificate which are shown how many hours you attend and your personal language
abilities in Bulgarian .
For more information:
Phone . (02)953 08 87
0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
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e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/76908/bulgarian-for-foreigners

Руски език- Индивидуално и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира индивидуално и групово обучение по Руски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи, като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се.
Цена на индивидуално обручение - 10 лева на учебен час
Цена за участник в група - 150 лева за 30 учебни часа .
В цената са включени учебните материали .
Предлагаме :
- обучение за начинаещи
- обучение за напреднали
- обучение за подготовка за сертификатни нива
- обучение за деца и ученици
- обучение за подготовка за матура
- курсове по разговорен руски за поддържане на нивото на езикова компетентност .
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/76907/ruski-ezik---individualno-i-v-malki-grupi

Разговорен Английски с бизнес насоченост
Езикова школа Абилити организира курс по разговорен Английски с бизнес насоченост . Учебните материали са по
системата за бизнес английски на Oxford University . Курсът е предназначен за курсисти, завършили първо ниво бизнес
английски (Elementary) и има за цел поддържане и усъвършенстване на придобитите знания.
Включени са аудио и видео уроци в учебния план .
Заниманията са : понеделник от 18.30 до 20.30
Продължителност на курса – 30 учебни часа
Цена : 150 лева
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/76906/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

Мебелна къща Borman Commerce
Ново жилище?! Заповядайте на уеб страницата на богатата ни с мебели и артикули фирма Borman Commerce. Различни
предложения, богато разнообразие от стилове и качествени предмети и конкурентни цени!
http://obiavidnes.com/obiava/76905/mebelna-kyshta-borman-commerce
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Галея
Със склад на едро за индийски и китайски стоки за дома разполага варненската фирма Галея. Потърсете я за закупуване
на домашни потреби, декорация за дома, чаши, чинии, будилници, бижута, козметика, техника, рамки за снимки,
стъклария и други. Телефон 052501341 или в интернет на www.galeya.bg
http://obiavidnes.com/obiava/76904/sys-sklad-na-edro-za-indiyski-i-kitayski-stoki-za-doma-razpolaga-varnenskata-fir

11.6" (29.46 cm) ACER B113-M-33214G50akk
11.6" (29.46 cm) ACER B113-M-33214G50akk, двуядрен Intel® Core™ i3-3217U 1.8GHz, HD LED, 4GB RAM, 500GB HDD,
3xUSB, 802.11n, bluetooth, LAN, Linux, 1.38kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/76903/116-2946-cm-acer-b113-m-33214g50akk

ДР ГЕОРГИ ИВАНОВ НППДП
"СТОМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ ИВАНОВИ осигурява най-съвременни методи за дентално лечение. За Вас се грижат
най-добрите специалисти. В кабинета на д-р Георги Иванов се прави професионално избелване на зъби, обтурации с
фотокомпозити и с глазйономерни цименти, кореново лечение, направа на мостове и корони, изработка на снемаеми
протези (плакови и силиконови), почистване на зъбен камък и полиране на зъби, орална и лицево-челюстна хирургия,
козметична стоматология. Приемаме и по Здравна каса. Адрес на кабинета: гр. София, ж.к Дружба, бл. 501, вх. 2, ет. 3,
ап. 9, 02/ 978 89 30, 0898/ 921 211, 0885/ 825 398.
"
http://obiavidnes.com/obiava/76902/dr-georgi-ivanov-nppdp

Община Криводол
Община Криводол е част от Област Враца и е разположена в Северозападна България. Площта й е 326 кв. км. с население
от 9 469 души в 15 села. Добре развито е селското стопанство – зърнепроизводството и млечното говедовъдство.
Централната общинска администрация е на адрес: гр. Криводол, ул. Освобождение 13, 09117/ 2545, www.krivodol.com.
http://obiavidnes.com/obiava/76901/obshtina-krivodol

СХБАЛ Професор Темелков
В Хирургическа болница „Професор Темелков” има стационар и различни хирургични отделения. Гарантирано
компетентно и качествено здравно обслужване. Болницата разполага със стационар, клинична лаборатория, отделение
образна диагностика. www.temelkov.com, гр. Варна, ул. Алеко Константинов 3-5, 052 600 126.
http://obiavidnes.com/obiava/76900/shbal-profesor-temelkov

Флаш ко
С монтаж и ремонтни дейности на на канализационни системи и отоплителни инсталации се занимава в своята дейност
в Пловдив фирма ФЛАШ КО flashco.bg. За поръчка на ВиК части като тръби и фитинги потърсете на адрес ул.
Карловска 36, 032945865.
http://obiavidnes.com/obiava/76899/flash-ko

15.6 (39.62 cm) ACER E1-522-65204G1TMNKK
15.6 (39.62 cm) ACER E1-522-65204G1TMNKK, четириядрен AMD A series A6-5200 2GHz, HD LED, AMD Radeon HD 8400,
4GB RAM, 1 000GB, 1xHDMI, 3xUSB, 802.11n, bluetooth, LAN, Linux, 2.4kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/76898/156-3962-cm-acer-e1-522-65204g1tmnkk

Геохидродинамика
Софийската фирма ГЕОХИДРОДИНАМИКА работи по хидрогеоложки проекти, проучване на подземни води,
експлоатационни схеми geohidrodinamika.com. Адрес: ж-к Люлин 6, бл.611, вх.Б, ап.37, тел: 02/9279581, 0897999585.
ГЕОХИДРОДИНАМИКА geohidrodinamika.com е софийска фирма, която работи по мониторинг на подземни води,
извършва хидрогеоложки проучвания, екологични оценки. Контакти: ж-к Люлин 6, бл.611, вх.Б, ап.37, тел: 02/9279581,
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0897999585.
http://obiavidnes.com/obiava/76897/geohidrodinamika

Вълков ООД
Изолации за хидрозащита в строителството произвежда в Русе ВЪЛКОВ hidroizolaciq-techna-guma.com. Фирмата
изработва най-високо качество еластично покритие, каучукова изолация и т.н. За връзка: тел.: 08115 2552.
http://obiavidnes.com/obiava/76896/vylkov-ood

Болница Витоша
Болница ”Витоша” прадлага лечение на счупвания при стари хора. Другите отхвърлят този контингент пациенти,
заради повишения оперативен риск и скъпоструващо лечение – ние не! Работим със Здравна каса и гарантираме напълно
безплатно лечение в нашата болница. Разполагаме и със социална програма, която значително намалява цената на
имплантите до 50%. Когато пациента е социално слаб - тогава цената на имплантите е символична или е изцяло
безплатна за самотни стари хора. Ние не толерираме корупцията, дори може гордо да заявим , че при нас тя липсва!
http://obiavidnes.com/obiava/76895/bolnica-vitosha

Много лесно преписване на изпит
Препишете лесно на изпит с химикал с невидимо мастило. Открийте най-лесния и евтин начин да преписвате на изпит,
без да ви засекат.
Никой не подозира, че химикалът в ръката ви е всъщност решението на изпита и края на вашите притеснения!
При осветяване на невидимия текст написан с UV мастило, той става видим и ясно четлив за човешкото око. UV
светлината e трудно забележима от околните.
http://www.gadgetstore.ovo.bg
Skype: marti_1987
Мтел: 0883 33 88 92
Виваком: 0878 33 88 72
http://obiavidnes.com/obiava/76894/mnogo-lesno-prepisvane-na-izpit

Техно Пласт ООД
За поръчка на едрогабаритни полиетиленови контейнери ползвайте софийската фирма TECHNO-PLAST
www.techno-plast.net. Български производител на качествени полиетиленови резервоари за нафта и храни, за
селскостопански продукти и битови нужди. Адрес ул. Одеса 34, 0887 96 68 69.
http://obiavidnes.com/obiava/76893/tehno-plast-ood

Транспортни услуги и хамали
Хамали Грийн ЕООД
Транспортни услуги от 1 до 8 тона
Разполагаме с бусове за центъра
Предлагаме камиони с палетна количка и борд
Курсове за цяла България
Хамалски услуги по желание на клиента
Безплатен оглед
0886916355
0897999317
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http://hamaligreen.bg
http://obiavidnes.com/obiava/76892/transportni-uslugi-i-hamali

15.6 (39.62 cm) ACER E1-570-33214G75MNII
15.6 (39.62 cm) ACER E1-570-33214G75MNII, двуядрен Intel® Core™ i3-3217U 1.8GHz, 4GB RAM, 750GB HDD, 1xHDMI,
3xUSB, 802.11n, bluetooth, LAN, Linux, 2.35kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/76891/156-3962-cm-acer-e1-570-33214g75mnii

Дом за възрастни хора РАДКА КАШЕВА
Персоналът на "Дом за възрастни хора - Радка Кашева" предлага ведро и усмихнато отношение към настанените гости.
Цените за настаняване в "Дом за възрастни хора - Радка Кашева" са изключително ниски в сравнение с конкурентни
домове за възрастни хора. Домът e разположен в квартал Горна Баня на ул. “Равнище” 24 в уютна и много добре
обзаведена триетажна къща, с панорамен изглед към Витоша.
http://obiavidnes.com/obiava/76890/dom-za-vyzrastni-hora-radka-kasheva

Дарс 91-Димитър Събков
ДАРС 91 ДИМИТЪР СЪБКОВ изпълнява поръчки за листови и многолистови етикети, самозалепващи се, картонени
кутии, подаръчни кутии - http://www.dars.bg. Бургас, ул. Стефан Стамболов, Шоурум Мерцедес-Бенц, тел.: +359 56
841632.
http://obiavidnes.com/obiava/76889/dars-91-dimityr-sybkov

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни , НИВО А1
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни , НИВО А1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” – “New English File”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 350лв
Начало: 04.03.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
При записване до 20.02. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/76888/kurs-po-angliyski--ezik-za-studenti-i-vyzrastni--nivo-a1

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО А2
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО А2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” -“New English File”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 350лв
Начало 05.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък
При записване до 20.02. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/76887/kurs-po-angliyski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a2

Манимпекс
Манимпекс ЕООД е доставчик на резервни части и консумативи за всички европейски автомобили и лекотоварни коли.
Продажба на първокласни марки като Brembo, Bilstein, Febi, Ate, Gk, Icer Brakes и други. Възможност за покупки на едро и
дребно от голям асортимент и складови наличности на предлаганите стоки. В обектите на Манимпекс ще намерите
оригинални части за окачване, гарнитури, ходова част, спирачна система, охладителна система, висколуфтери,
двигател, бутала, сегменти, вериги, радиатори, плъзгачи, втулки, главини, спортно окачване, датчици и др. Избор от
антифризи, масла, течности. Пазарувайте от нашите складове и магазини в София, Пловдив, Варна и Бургас и на адрес:
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http://store.manimpex-bg.com/vShop/. Отстъпки до 40%!
http://obiavidnes.com/obiava/76886/manimpeks

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО B1
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО B1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” -“New English File”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 370лв
Начало 04.03.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
При записване до 20.02. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/76885/kurs-po-angliyski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-b1

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО B2
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО B2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” -“New English File”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 370лв
Начало 05.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък
При записване до 20.02. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/76884/kurs-po-angliyski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni--nivo-b2

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици, НИВО А1
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици, НИВО А1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” – “Solutions”, безплатно определяне на
входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и
занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 05.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
При записване до 20.02. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/76883/kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici-nivo-a1

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО А2
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО А2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” – “Solutions”, безплатно определяне на
входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и
занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 04.03.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък или събота и неделя
При записване до 20.02. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/76882/kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici--nivo-a2

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО В1
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО В1
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Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” – “Solutions”, безплатно определяне на
входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и
занятия в центъра на София.
Цена: 300лв
Начало: 05.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
При записване до 20.02. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/76881/kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici--nivo-v1

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици, НИВО В2
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици, НИВО В2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Оксфорд” – “Solutions”, безплатно определяне на
входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и
занятия в центъра на София.
Цена: 300лв
Начало: 04.03.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък или събота и неделя
При записване до 20.02. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/76880/kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici-nivo-v2

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО А1
Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО А1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Max Hueber” – “Shritte international”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 04.03.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
При записване до 20.02. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/76879/kurs-po-nemski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a1

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО А2
Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО А2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Max Hueber” – “Shritte international”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 05.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък
При записване до 20.02. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/76878/kurs-po-nemski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a2

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни , НИВО В1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Max Hueber” – “Shritte international”, безплатно
определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен
график и занятия в центъра на София.
Цена: 300лв
Начало: 04.03.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
При записване до 20.02. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
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За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/76877/kurs-po-nemski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni--nivo-v1

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО А1
Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО А1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Max Hueber” – “Shritte international” или “Planet ”,
безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков
паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 05.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
При записване до 20.02. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/76876/kurs-po-nemski-ezik-za-uchenici--nivo-a1

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО А2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Max Hueber” – “Shritte international” или “ Planet
”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков
паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 04.03.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвърък или събота и неделя
При записване до 20.02. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/76875/kurs-po-nemski-ezik-za-uchenici--nivo-a2

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО В1
Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО В1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система на издателство „Max Hueber” – “Shritte international” или “ Planet
”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и сертификат за взето на ниво към Европейския езиков
паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 300лв
Начало: 05.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
При записване до 20.02. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/76874/kurs-po-nemski-ezik-za-uchenici--nivo-v1

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво А1
Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво А1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система “Echo”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и
сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 05.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
При записване до 20.02. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/76873/kurs-po-frenski-ezik-za-uchenici-nivo-a1

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.
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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

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво А2
Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво А2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система “Echo”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и
сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 280лв
Начало: 04.03.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък или събота и неделя
При записване до 20.02. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/76872/kurs-po-frenski-ezik-za-uchenici-nivo-a2

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

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

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

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво В1
Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво В1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система “Echo”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и
сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 300лв
Начало: 05.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
При записване до 20.02. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/76871/kurs-po-frenski-ezik-za-uchenici-nivo-v1

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

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

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво В2
Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици, ниво В2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система “Echo”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и
сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 300лв
Начало: 04.03.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък или събота и неделя
При записване до 20.02. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/76870/kurs-po-frenski-ezik-za-uchenici-nivo-v2

Преводи от и на над 30 езика от Нов век-София
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Преводаческа агенция НОВ ВЕК извършва официални бързи и професионални преводи 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/76869/prevodi-ot-i-na-nad-30-ezika-ot-nov-vek-sofiya

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, ниво А1
Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, ниво А1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система “Echo”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и
сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 350лв
Начало: 04.03.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
При записване до 20.02. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/76868/kurs-po-frenski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a1

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, ниво А2
Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, ниво А2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система “Echo”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и
сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 350лв
Начало: 05.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък.
При записване до 20.02. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/76867/kurs-po-frenski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a2

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, ниво В1
Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, ниво В1
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система “Echo”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и
сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 370лв
Начало: 04.03.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
При записване до 20.02. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/76866/kurs-po-frenski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-v1

Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, ниво В2
Курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, ниво В2
Нови, по-ниски цени за началото на 2014г. В „Интерлогос”!
70 астрономически часа, оригинална учебна система “Echo”, безплатно определяне на входното ниво, 10 текущи теста и
сертификат за взето на ниво към Европейския езиков паспорт. Удобен график и занятия в центъра на София.
Цена: 370лв
Начало: 05.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък.
При записване до 20.02. можете да вземете 20 лв. отстъпка от цената.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
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http://obiavidnes.com/obiava/76865/kurs-po-frenski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-v2

15.6 (39.62 cm) ACER V5-572G-73538G1TAII
15.6 (39.62 cm) ACER V5-572G-73538G1TAII, двуядрен Intel® Core™ i7-3537U 2GHz, HD LED, NVIDIA® GeForce® GT
750M, 8GB RAM, 1 000GB HDD, 1xHDMI, 3xUSB, 802.11n, bluetooth, LAN, Linux, 2kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/76864/156-3962-cm-acer-v5-572g-73538g1taii

2 Speaker CANYON CNL-MBSP20H
2 Speaker CANYON CNL-MBSP20H, черни, USB
http://obiavidnes.com/obiava/76863/2-speaker-canyon-cnl-mbsp20h

Андреев ООД
Фирма Андреев ООД се занимава с продажба на строителни материали и крепежни елементи от 2005 година насам.
Предлагаме електрически инструменти, ръчни инструменти, железария, бои, лакове, гайки, болтове, градински
аксесоари, осветителни тела, мебелен обков, дискове за рязане и много други. В сайта ни можете да получите повече
информация относно предлаганите продукти. www.andreev-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/76862/andreev-ood

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/76861/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-Пловдив
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/76860/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-plovdiv
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Алтех ЕООД
Алтех ЕООД е българска фирма, занимаваща се с продажба, поддръжка и сервиз на компютърна техника. В сайта ни
www.altech.bg ще откриете разнообразие от преносими компютри, офис техника, перфиерни устройства, мултимедия и
други. Извършваме абонаментна поддръжка за фирми, посещения по домовете, консултации и диагностика, дейности
свързани с мрежи и мрежови устройства и други.
http://obiavidnes.com/obiava/76859/alteh-eood

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-0888112075-Русе Шумен Силистра Свищов Варна
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/76858/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-ruse-shumen-silistra-svishtov-v

ЗК Безмер
ЗК БЕЗМЕР производител от село Безмер, който отглежда и търгува с житин култури като пшеница, рапица, царевица,
слънчоглед и ечемик. За връзка: община Тервел, тел.: 05757434.
http://obiavidnes.com/obiava/76857/zk-bezmer

ЗК Бдинци
Земеделска Кооперация БДИНЦИ е представител на селското стопанство. Произвежданата продукция е от зърнени
клубеплодни и фуражни култури. Кооперацията продава продукцията си. За контакти с ръководството: обл. Добрич,
тел.: 0576 42476.
Земеделска Кооперация БДИНЦИ е производител от сектора на селското стопанство, който отглежда и търгува с
фураж, клубеплодни растения и зърно. За връзка: село Бдинци, Добричка област, телефон 0576 42476.
http://obiavidnes.com/obiava/76856/zk-bdinci

Ауто Експрес
Продажба на авточасти за автомобили Дачия и Рено, годишен технически преглед и застраховане извършва Ауто
Експрес с телефон 052/500 590 и сайт www.autoexpress-varna.com. Офис във Варна на ул. Мургаш 27.
http://obiavidnes.com/obiava/76855/auto-ekspres

КАСЕТА ЗА BROTHER HL 1110/1112/DCP 1510/1512 - TN1030/TN1000/TN1040/1070/1075 - PRIME
- Неоригинален Заб.: 1000k
КАСЕТА ЗА BROTHER HL 1110/1112/DCP 1510/1512 - TN1030/TN1000/TN1040/1070/1075 - PRIME - Неоригинален Заб.:
1000k
http://obiavidnes.com/obiava/76854/kaseta-za-brother-hl-11101112dcp-15101512---tn1030tn1000tn104010701075---

Община Кнежа
Като основни направления на развитие на животновъдството в Община Кнежа могат да се посочат отглеждането на
едър и дребен рогат добитък в личните стопанства, които осигуряват храна под форма на мляко, мазнина, и месо за
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населението, а наред с него и дребните пернати животни.
"Историческият музей в Кнежа издирва и изучава културното наследство; събира, регистрира, документира и опазва
културни ценности; обработва научно постъпилите във фондовете му културни ценности; осигурява юридическа и
физическа защита на културните ценности; осигурява използването на културните ценности за възпитателни,
образователни и научни цели.
"
http://obiavidnes.com/obiava/76853/obshtina-kneja

Пестицид ЕООД
Подбраните семена PAU Semences предлага фирма ПЕСТИЦИД със сайт pesticid.bg. Качествени хибриди за увеличаване
на добивите от декар и устойчиви на влага и суша. За връзка: гр. Шумен, ул. Драгоман 9, телефон 054 800 273, 0888 01 10
74.
Продукти за земеделско производство като семена PAU Semences предлага фирма ПЕСТИЦИД, гр. Шумен. Богата гама
от препарати за растителна защита и гранулирани торове. Повишаване на добивите на декар. За връзка: телефон 054
800 273, pesticid.bg.
http://obiavidnes.com/obiava/76852/pesticid--eood

Водоустойчив шперплат за кофраж директен вносител - www.shperplat.com
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на:
http://obiavidnes.com/obiava/76851/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-direkten-vnositel----wwwshperplatcom

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/76850/kolichka-dvijeshta-se-po-steni-i-tavani

240GB
240GB, Kingston HyperX 3K, SSD SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm), 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/76849/240gb-kingston-hyperx-3k-ssd-sata-6gbs-25-635-cm-3g

Уред за състаряване на алкохол Volcano Expert
Уред за състаряване на алкохол
Volcano Expert - световен хит !
Ултразвуков уред за дезинфекция и състаряване на алкохол по японски лиценз ! 20 минути обработка с уреда, състарява
алкохола с около 1 година !
Мощното ултразвуково поле, създавано при работа на уреда гарантира: премахване на вредни интермолекулярни и
разграждане на високомолекулни съединения в алкохола; активиране процесите на естерификация, които подобряват
вкусовите качества, получавани при продължително стареене на алкохола; пълна дезинфекция и удължаване срока на
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съхранение на всякакъв вид течности;
Производство : България (по японски патент) Гаранционен срок : 12 месеца
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
http://obiavidnes.com/obiava/76848/ured-za-systaryavane-na-alkohol-volcano-expert

Уред за сребърна вода Volcano Dr. Silver 101+
Уред за сребърна вода Volcano Dr. Silver 101+
Volcano Dr. Silver 101+
Сребърната вода е най-мощният и безопасен природен антисептик, който ефективно унищожава повече от 700 вида
болестотворни микроорганизми, вируси, гъбички и паразити.
Повече от 20 000 литра сребърна и структурирана вода;
Пълен електронен контрол
Генератор на сребърни йони
Уникален дизайн и качество
Надеждност, компактност, ефективност
Гаранционен срок 12 месеца Производител: GM Pharma Ltd, България
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/76847/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/76846/masajna-masajirashta-sedalka

Вулканични камъни
Вулканични камъни
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Релакс с горещи вулканични камъни ! Масажът с горещи камъни (стоун терапия),
е един от най-древните методи за релаксация и оздравяване. При контакт с тялото предварително затоплените гладки
лава-камьни
предават своята природна енергия, чрез която се превьзмогва умората и стреса и релаксира нервната система.
Премахва се енергийния дисбаланс, отпускат се мускулите и се подобрява гьвкавостта на ставите.
Сьчетанието на енергийното вьздействие на лава-камьните с ритуала на мануалния масаж стимулира прилив на
позитивна енергия,
добро здраве и душевна хармония. В какво се състои лечебният ефект на масажа с горещи камъни?
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/76845/vulkanichni-kamyni

240GB
240GB, Kingston SSDNow V300, SSD SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm), 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/76844/240gb-kingston-ssdnow-v300-ssd-sata-6gbs-25-635-cm-3g

60GB
60GB, Kingston SSDNow V300, SSD SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm), 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/76843/60gb-kingston-ssdnow-v300-ssd-sata-6gbs-25-635-cm-3g

10.1" (25.65 cm) ACER A3-A10
10.1" (25.65 cm) ACER A3-A10, GPS, четириядрен MediaTek MTK8125T 1.2GHz, капацитивен IPS мулти-тъч, 1GB RAM,
16GB Flash памет (+microSD слот), micro HDMI, micro USB, 802.11n, bluetooth, 2x camera, Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/76842/101-2565-cm-acer-a3-a10

10.1" (25.65 cm) ACER A511
10.1" (25.65 cm) ACER A511, 3G, GPS, четириядрен NVIDIA Tegra 3 1.3GHz, капацитивен мулти-тъч, HD LED, 1GB RAM,
32GB Flash памет (+microSD слот), micro HDMI, micro USB, 802.11n, bluetooth, 2x camera, Android 4.0
http://obiavidnes.com/obiava/76841/101-2565-cm-acer-a511

11.6" (29.46 cm) ACER V5-122P-61456G50NSS
11.6" (29.46 cm) ACER V5-122P-61456G50NSS, Touch screen, четириядрен AMD A series A6-1450M 1GHz, HD LED, AMD
Radeon HD 8250, 4GB + 2GB RAM, 500GB HDD, 2xUSB, 802.11n, bluetooth, LAN, Windows 8 64bit, 1.38kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/76840/116-2946-cm-acer-v5-122p-61456g50nss

13.3" (33.78 cm) ACER S3-391-33214G52ADD
13.3" (33.78 cm) ACER S3-391-33214G52ADD, двуядрен Intel® Core™ i3-3217U 1.8GHz, HD LED, 4GB RAM, 500GB HDD,
20GB SSD, 1xHDMI, 2xUSB, 802.11n, bluetooth, Windows 8 64bit, 1.36kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/76839/133-3378-cm-acer-s3-391-33214g52add

13.3" (33.78 cm) ACER S7-391-73534G25AWS
13.3" (33.78 cm) ACER S7-391-73534G25AWS, Touch screen, двуядрен Intel® Core™ i7-3537U 2GHz, FULL HD LED, 4GB
RAM, 256GB HDD, 802.11n, bluetooth, LAN, Windows 8 64bit, 1.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/76838/133-3378-cm-acer-s7-391-73534g25aws
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14" (35.56 cm) ACER V5-431PG-987B8G50MASS
14" (35.56 cm) ACER V5-431PG-987B8G50MASS, Touch screen, двуядрен Intel® Pentium Mobile 987 1.5GHz, HD LED,
NVIDIA® GeForce® 710M, 8GB RAM, 500GB HDD, 1xHDMI, 3xUSB, 802.11n, bluetooth, LAN, Windows 8 64bit, 2.1kg, 2г.
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/76837/14-3556-cm-acer-v5-431pg-987b8g50mass

14" (35.56 cm) ACER V5-472-33216G50APP
14" (35.56 cm) ACER V5-472-33216G50APP, двуядрен Intel® Core™ i3-3217U 1.8GHz, HD LED, 6GB RAM, 500GB HDD,
1xHDMI, 3xUSB, 802.11n, bluetooth, LAN, Windows 8 64bit, 2kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/76836/14-3556-cm-acer-v5-472-33216g50app

15.6" (39.62 cm) ACER AS5542G-303G32MN
15.6" (39.62 cm) ACER AS5542G-303G32MN, двуядрен AMD Athlon™ II X2 M300 2GHz, HD LED, AMD Radeon HD 4570, 3GB
RAM, 320GB HDD, 1xHDMI, 4xUSB, 802.11n, bluetooth, LAN, Linux, 2.8kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/76835/156-3962-cm-acer-as5542g-303g32mn

15.6" (39.62 cm) ACER TMP253-E-B8304G50MNKS
15.6" (39.62 cm) ACER TMP253-E-B8304G50MNKS, двуядрен Intel® Celeron® B830 1.8GHz, HD LED, 4GB RAM, 500GB
HDD, 1xHDMI, 3xUSB, 802.11n, LAN, Linux, 2.6kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/76834/156-3962-cm-acer-tmp253-e-b8304g50mnks

15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad B590 (59-383513)
15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad B590 (59-383513), черен, двуядрен Intel® Core™ i3 3110M 2.4 GHz, HD LED Display
(HDMI), 4GB, 500GB, fingerprint, USB3.0, Free DOS, 2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/76833/156-3962-cm-lenovo-ideapad-b590-59-383513

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/76832/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

Детективск
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
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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/76831/detektivska-agenciya-burgas-foks--chastni-detektivi

Детективска агенция Фокс-София, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Хасково
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/76830/detektivska-agenciya-foks-sofiya-plovdiv-pazardjik-stara-zagora-haskovo
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ASUS протектор за таблет (бял)
ASUS протектор за таблет (бял)
http://obiavidnes.com/obiava/76829/asus-protektor-za-tablet-byal

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/76828/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
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http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/76827/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/76826/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

ASUS протектор за таблет (черен)
ASUS протектор за таблет (черен)
http://obiavidnes.com/obiava/76825/asus-protektor-za-tablet-cheren

10.1" (25.65 cm) ACER A500
10.1" (25.65 cm) ACER A500, GPS, двуядрен NVIDIA Tegra 250 Cortex-A9 1GHz, капацитивен мулти-тъч, 1GB RAM, 16GB
Flash памет (+microSD слот), micro USB, USB, 802.11n, bluetooth, 2x camera, Android 3.0
http://obiavidnes.com/obiava/76824/101-2565-cm-acer-a500

ТУРМАЛИНОВА ПРЕВРЪЗКА ЗА ОЧИ ** от 29 на 9 лв.!
ТУРМАЛИНОВА ЛЕЧЕБНА ПРЕВРЪЗКА ЗА ОЧИ
Турмалиновата превръзка за очи подобрява кръвообращението около очите, осигурява ефективно дишане на кожата
чрез благотворното действие на турмалина, стимулира обмяната на веществата и възстановява еластичността на
мускулите на очните ябълки.
Яката подпомага организма при световъртеж, намалява чувствителността и зачервяването на очите, нормализира
съня, регулира вътречерепното налягане и дейността на нервната система. Подобрява зрението и слуха, премахва
главоболието и умората в областта на очите. Подпомага организма при мигрена, нарушение на паметта. Защитава и
възстановява очите, уморени от стреса и въздействието на електромагнитни и импулсни полета. Освен тези ефекти,
превръзката за очи гарантира релаксиращ козметичен ефект, премахва торбичките под очите и заглажда фините
бръчки.
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ПРЕДИМСТВА:
- бързо възстановяване при болка и умора в очите;
- подобрява кръвообращението в областта на очите;
- нормализира клетъчния обмен на веществата;
- премахва напрежението от клепачите;
- премахва „червените очи“ при работа с компютър;
- превенция на очни заболявания;
- облекчава и предотвратява появата на отоци, тъмни кръгове,
подпухналост и бръчки около очите;
- облекчава главоболието, виене на свят и проблеми със синусите;
- засилва концентрацията и паметта;
- подсилва човешкото биополе и намалява вредното влияние
на геопатогенните и електромагнитни влияния;
- спомага за бързо заспиване и спокоен сън.
Време за използване 5-10 мин. 2 пъти дневно. Курс на използване 3 месеца. След прекъсване от 1 месец повтаряне
отново. При безсъние превръзката може да се използва на челото преди лягане за 15-20 мин. При използва на превръзката
може да се появи зачервяване на кожата, което е нормално, но след снемането и то изчезва.
Турмалиновата превръзка за очи е подходяща за студенти, хора на умствения труд и работа на компютър. Размери:
21х7,5 см., цвят: черен.
Произход: Китай
ПРОМОЦИОНАЛНА ТОП ЦЕНА 9 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт Експрес с наложен платеж; такса при
получаване от офиса 3,60 лв. и до адрес 5,50 лв. и получаване
на следващия ден, а до селища без офис на Еконт такса 6,80 лв. и
получаване до три работни дни.
Ползва се намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
0887/255 692; 0888/373 974; 02/855 2635
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/76823/turmalinova-prevryzka-za-ochi--ot-29-na-9-lv

Само през февруари от 14% до 24% за писмени преводи
Ако имате нужда от преводачески услуги, сега е точният момент! Само през февруари – в месеца на влюбените, можете
да се възползвате от нашите отстъпки – от 14% до 24% за писмени преводи от и на всички езици, според обема на
материалите за превод! От 1 до 30 страници – 14%, над 31 и повече страници – 24%.
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
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http://www.adaptbg.com
http://www.facebook.com/adapt.bulgaria
http://obiavidnes.com/obiava/76822/samo-prez-fevruari-ot-14-do-24-za-pismeni-prevodi

10.1" (25.65 cm) ACER A501
10.1" (25.65 cm) ACER A501, 3G, GPS, двуядрен NVIDIA Tegra 250 Cortex-A9 1GHz, капацитивен мулти-тъч, 1GB, 64GB
Flash памет (+microSD слот), micro HDMI, micro USB, USB, 802.11n, bluetooth, 2x camera, Android 3.0
http://obiavidnes.com/obiava/76821/101-2565-cm-acer-a501

Топлоизолация,шпаковки,мазилки и замазки - "Марибор Строй" ЕООД
“МАРИБОР - СТРОЙ” ЕООД е фирма с доказан дългогодишен опит в строителството, занимаваща се с изграждането
на топлоизолационни системи, монтаж на гипсокартон, ВиК и отопление, полагане на замазки, шпакловки и мазилки.
Опитът в поставянето на изолация ,който сме придобили през годините ни удостоверява предоставяне на най-високо
качество на обслужване.Нашите специалисти притежават сериозен опит в сферата на топлоизолациите, фасадните и
вътрешни ремонти. Монтажът на всяка топлоизолационна система изисква правилен подбор на подходящияте
материали. Използваме различни технологии в зависимост от съответната ситуация и Вашите нужди.
„Марибор Строй“ ЕООД разполага с висококвалифицирани специалисти и консултанти, готови да се справят с всеки
възникнал строителен проблем и да предложат комплексно решение. Екипът ни ще обсъди заедно с Вас Вашата идея и
ще Ви направи най – доброто предложение.
Работи в цялата страна.
http://obiavidnes.com/obiava/76820/toploizolaciyashpakovkimazilki-i-zamazki---maribor-stroy-eood

Английски език 4-ро ниво 100 учебни часа – 250 лв.
Английски В2 (4-о ниво) 22.02.2014 -Събота и неделя от 10:00 до 14:00 ч.
Цена 250 лв
Продължителност: 100 учебни часа
Адрес: гр. София 1000, ул. „Стефан Караджа“ №7В, ет.1, ап.22 /зад НАТФИЗ/
Тел: 02/981 59 45; 0879 039 860
E-mail: office@ezikovikursove-sofia.com
http://obiavidnes.com/obiava/76819/angliyski-ezik-4-ro-nivo-100-uchebni-chasa--250-lv

11.6" (29.46 cm) ACER P3-171-3322Y4G12AS
11.6" (29.46 cm) ACER P3-171-3322Y4G12AS, двуядрен Intel® Core™ i3-3229Y 1.4GHz, капацитивен IPS мулти-тъч, 4GB
RAM, 120GB SSD, micro HDMI, USB, 802.11n, bluetooth, 2x camera, Windows 8 64bit
http://obiavidnes.com/obiava/76818/116-2946-cm-acer-p3-171-3322y4g12as

Сервиз зя GSM
За тези, които непременно искат да си използват повредения телефон, представяме сервиз Gsmservice24. За нас е
характерно, че успяваме да намерим и отстраним проблема в най-кратки срокове и на възможно най-ниско заплащане.
http://obiavidnes.com/obiava/76817/serviz-zya-gsm

Алуминиеви парапети
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
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• 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
• Парапети за басейни и бани
•Aлуминиеви огради
ЗА КОЛИЧЕСТВА ОТСТЪПКИ !!!
Парапети, порти, огради, тенти, решетки и врати от Ковано Желязо
гр.Варна , колхозен пазар , ул.Георги Бенковски 83
тел.0894 294955 , 0899 560077
www.parapetite.alle.bg ;
e-mail: parapeti@dir.bg
http://obiavidnes.com/obiava/76816/aluminievi-parapeti

Алуминиеви парапети - 65лв 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
• Парапети за басейни и бани
•Aлуминиеви огради
ЗА КОЛИЧЕСТВА ОТСТЪПКИ !!!
Парапети, порти, огради, тенти, решетки и врати от Ковано Желязо
гр.Варна , колхозен пазар , ул.Георги Бенковски 83
тел.0894 294955 , 0899 560077
www.parapetite.alle.bg ;
e-mail: parapeti@dir.bg
http://obiavidnes.com/obiava/76815/aluminievi-parapeti---65lv-s-dds-i-montaj

Фирмено езиково обучение
Учебен център Орбис предлага фирмено обучение по италиански, португалски, френски, румънски, гръцки, унгарски и
фински език. Изготвяме индивидуална учебна програма и график, съобразени със спецификата на фирмата и нуждите на
служителите. Осигуряваме входящи, текущи и финални тестове, с които гарантираме ефективен контрол на
подготовката. Обучението може да се провежда както в офиса на Вашата фирма, така и в офиса на Учебен център
Орбис.
За повече информация:
Учебен център Орбис
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ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/76814/firmeno-ezikovo-obuchenie

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
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/76813/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/76812/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/76811/individualni-uroci-za-podgotvitelnite-klasove

11.6" (29.46 cm) ACER W700
11.6" (29.46 cm) ACER W700, двуядрен Intel® Core™ i3-2365M 1.4GHz, капацитивен IPS мулти-тъч, FULL HD LED, 4GB
RAM, 64GB SSD, 1xHDMI, 1xUSB, 802.11n, bluetooth, 1x camera, Windows 8 64bit
http://obiavidnes.com/obiava/76810/116-2946-cm-acer-w700
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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/76809/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:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/76808/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/76807/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/76806/podgotovka-za-kandidat-gimnazisti
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Преводи от заклети преводачи, легализация на документи
Официални преводи на документи на над 30 езика, легализация на документи и заверка с Апостил (Apostille) в Дирекция
„Консулски отношения“ на Министерство на външните работи, заверки във всички министерства и ведомства на
Република България, заверки във всички консулски представителства на чужди държави в Република България, както и
заверки на преводи от заклети преводачи към агенцията.
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/76805/prevodi-ot-zakleti-prevodachi-legalizaciya-na-dokumenti

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/76804/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. Нивата са съобразени с Европейската
езикова рамка (А1 – C2). Вечерните курсове се провеждат от 18.30 до 20.30, а съботните и неделните между 10.30 и
18.00 часа. Цената варира от 200 до 300 лева в зависимост от курса. Обучението се води от квалифицирани
преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/76803/ezikovi-kursove

Детективска Агенция Дискрет-Бургас Равда Созопол Поморие Приморско
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/76800/detektivska-agenciya-diskret-burgas-ravda-sozopol-pomorie-primorsko

Детективска агенция Авалон-24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери , издирване , биологични родители ,

Страница 59/86

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

23.02.2014

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/76799/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi

Български език за чужденци
Езикова школа АБИЛИТИ предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски ,
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
Ако имате бизнес в България , купили сте си имот или просто сте решили да живеете тук , наложително е да говорите
български във вашите ежедневни контакти .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система , която се предоставя безплатно на курсистите .
Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е базирана на комуникативния подход и логическото
усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен материал . На курсистите се предоставя комплексно :
• Грамматика
• Фонетика
• Разговор
• Четене
• Слушане
При индивидуалното обучение методиката е съобразена с индивидуалните потребности , особености и професия на
курсиста . То се провежда в удобно за курсиста време , както и има вариант за посещения на преподавател във вашия
офис .
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
• общ курс по български
• бизнес курс
• разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
Продължителността на обучение за всяко ниво е 30 учебни часа / 15 академични / . два пъти в седмицата – 2 месеца .
Цената на академичен час / два учебни / е 20 лева.
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
За повече информация :
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
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http://obiavidnes.com/obiava/76798/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Бизнес английски- ПЪРВО ниво
Езикова школа Абилити организира обучение по бизнес английски - ПЪРВО ниво – индивидуално и в малки групи .
Часовете са съобразени със свободното време на курсистите . Занятията се провеждат по системата Market Leader –
Elementary .
Цена 250 лв.Продължителност -50 учебни часа. В цената не е включена цената на учебника .
Предлагаме квалифицирани препсдаватели , аудио и видео уроци.
За повече информация :
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/76797/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

Община Ивайловград – област Хасково
Община Ивайловград е разположена в югоизточната част на Родопите. Разпростира се върху 820 кв. км. Този район е
екологично чист. Тук се намира и язовир "Ивайловград", който предразполага за риболовен туризъм. Във водите на
язовира се ловят сом, шаран, бяла риба, костур, кефал, червеноперка, уклей и други сладководни риби. Местностите
“Марта” и “Цимбала” по южното крайбрежие са най-атрактивните локализации тип мини курортни зони с единични
вилни постройки и обособени места за пикник. Язовир Ивайловград е един от най-красивите в България.
http://obiavidnes.com/obiava/76796/obshtina-ivaylovgrad--oblast-haskovo

Френски език - Индивидуално обучение
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Френски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи , като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/76795/frenski-ezik---individualno-obuchenie

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Ние предлагаме работа mо водещи учебни системи :
-общ английски – New Headway – всички нива
-общ английски с интерактивна насоченост – Cutting Edge – всички нива
- бизнес атглийски – Market leader – всички нива
-подготовка за сертификат
- подготовка за кандидат-студентски изпит
-разговорен английски – системите на Oxford University
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
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тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/76794/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

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/76791/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075

Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на 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/76158/byrzi-krediti-onlayn-ot-500-do-1000-lv-na-burzikreditibg

Водоустойчив Шперплат за кофраж от вносител- WWW.SHPERPLAT.COM
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на
* ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ - топола, черен и кафяв филм, фенолово WBP лепило:
с размери:
18х1220х2440мм;
20х1220х2440мм;
21х1220х2440мм.
* Вилици – поцинковани;
* ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ОСБ /OSB/ плоскости:
9х1220х2440мм
11х1220х2440мм
15х1220х2440мм
18х1220х2440мм
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ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА!
Складови бази във Варна и София:
гр. София – Офис- ул. Иван Тургенев №2,
тел./факс: 02/ 931 03 48; тел: 0884266912
гр. София – Склад Челопечене
тел./факс: 02/ 994 55 38; тел: 0886075474
гр. Варна, ЗПЗ, в двора на Терснаб - Склад № 6
тел./факс: 052/ 727 003, тел: 0885360315
www.shperplat.com
www.vodoustoichivshperplat.com
www.osbbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/76789/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-ot-vnositel--wwwshperplatcom

Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
10 минутна тренировка с ”ВИБРО ПЛЕЙТ”, замества едночасово "блъскане” по различните уреди във фитнес залите !
Това е един специален иновационен метод за тренировка – ”Whole body vibration”, който се базира на дългогодишни
международни клинични изследвания и има много широко поле на приложение
в областта на здравето, спорта и фитнеса.Той се състои в използването на бързи ритмични вибрации, които
предизвикват силни мускулни контракции,
тренирайки цялото тяло и и водещи до бързи резултати.
А те са впечатляващи и се проявяват още през първата седмица на използуване на уреда- увеличава се мускулната сила и
гъвкавост, усъвършенства се формата на тялото и мускулатурата,
намалява се подкожната мастна тъкан на местата с големи натрупва- ния,
премахва се целулита ,увеличава се виталността на организма, постига се хормонално равновесие, създава се чувсво на
телесно и психическо благосъстояние, премахва се стреса и напрежението,
повишава се метаболизма и се постига цялостно подмладяване на организма.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/76788/vibro-pleytpauyr-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Найсер Дайсер Кухненско ренде
Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Имате желание да зарадвате съпругата си?
Ето имате шанс като закупите от нашият артикул -кухненско ренде.
Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
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Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на кухненското ренде.
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване.
Безопасен за деца
Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци с различни по големина форми.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.Цена 59лв
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/76786/nayser-dayser-kuhnensko-rende

ASUS протектор за таблет 13.3" (33.78 cm)
ASUS протектор за таблет 13.3" (33.78 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/76781/asus-protektor-za-tablet-133-3378-cm

ASUS протектор за таблет NEXUS7 (черно/бяло)
ASUS протектор за таблет NEXUS7 (черно/бяло)
http://obiavidnes.com/obiava/76780/asus-protektor-za-tablet-nexus7-chernobyalo

ASUS протектор за таблет (бял)
ASUS протектор за таблет (бял)
http://obiavidnes.com/obiava/76779/asus-protektor-za-tablet-byal

Продажба и наем на строителна техника
Фирма Тодоров маш ЕООД се занимава с продажба и наем на строителна техника. Продажба на вибратори за бетон,
виброплочи, трамбовки, фугорези, бензинови къртачи, пердашки за бетон, консумативи за тях, валяци, бобкати, мини
багери, телескопични товарачи. НАЙ-ДОБРИТЕ ЦЕНИ !!!
Наем на 1.5 и 3 тона валяк, наем на мини челен товарач (бобкат), наем на телескопичен товарач. НАЙ-ДОБРИТЕ ЦЕНИ
за дългосрочен и краткосрочен наем !!! Възможен наем със и без оператор на машина !!!
Извършване на транспортни услуги с платформа (пътна помощ) с лебедка до 3.5 тона товар. НАЙ-ДОБРИТЕ ЦЕНИ !!!
Договаряне на дълги курсове !!!
Сервиз на строителна техника !!!
Адрес Тодоров Маш ЕООД:
Гр. София, жк. Дружба 2, ул. Обиколна до бл. 278 (на входа на Цариградски комплекс)
Телефон за контакт: 0885 602312
www.todorov-mash.com
http://obiavidnes.com/obiava/76778/prodajba-i-naem-na-stroitelna-tehnika

ASUS протектор за таблет (тъмно сив)
ASUS протектор за таблет (тъмно сив)
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http://obiavidnes.com/obiava/76777/asus-protektor-za-tablet-tymno-siv

ASUS протектор за таблет (червен)
ASUS протектор за таблет (червен)
http://obiavidnes.com/obiava/76776/asus-protektor-za-tablet-cherven

Индивидуална подготовка по Математика и Физика
Учител с доказани умения за успешна подготовка по Математика и Физика. 98 % от учениците ми кандидат- студенти
влизат в желаните Висши учебни заведения с желаните специалности, същото се отнася и за кандидат-гимназистите.
Съобразявам уроците си с индивидулните особености /психологически и аналитичини/ на всеки свой ученик, което дава
невероятени резултати. Методите ми на работа са нестандартни, това прави „тежкият” и „скучен” материл по
Физика и Математика, разбираем, лесен за възприемане и дори забавен. В голяма част от случаите тези предмети
стават любими на възпитаниците ми. Преподаването за мен не е работа, а призвание! Имено в това се крие ключът за
успеха на моите ученици - успявам да ги накарам да обичат, това което правят!
Можете да избирате между интензивни или редовни индивидуални уроци по Математика и Физика /през седмицата или
съботно-неделни/. Предлагам отлична подготовка:
- за учебния процес от 1 до 12 клас;
- за външно оценяване след завършен клас;
- за изпити по Математика след 7-ми клас за Математически и Езикови гимназии ;
- за матура;
- за кандидат-студентски изпити.
Тел. за контакт: 0894324047
Цена: 15 лв. за 60 мин. За малките ученици – по договаряне!
http://obiavidnes.com/obiava/76775/individualna-podgotovka-po-matematika-i-fizika

Divoom Bluetune-BEAN
Divoom Bluetune-BEAN, 3W, Bluetooth, Li-Ion батерия, микрофон, розова
http://obiavidnes.com/obiava/76774/divoom-bluetune-bean

Divoom Bluetune-SOLO
Divoom Bluetune-SOLO, 4W, Bluetooth, Li-Ion батерия, микрофон, лилава
http://obiavidnes.com/obiava/76773/divoom-bluetune-solo

ВНИМАНИЕ БЕЗПЛАТНО! НАПРАВЕТЕ ЗАВЕДЕНИЕ СИ ПОПУЛЯРНО НАПЪЛНО
БЕЗПЛАТНО
Здравейте,
искаме да Ви представим най - новият и БЕЗПЛАТЕН онлайн каталог на заведенията в България.
Ние от iskamdaqm.bg Ви призоваваме 'Нека заедно да променим България'.
Представете си сайт, в който няма никакви ограничения за вкараното от Вас съдържание, снимки и линкове, не плащате
никакви абонаменти, такси, sms или пари и популяризирате заведението си безплатно. Сайт,
в който Вие решавате какво да има и какво не, по всяко едно време. А сега спрете да си го предтавяте, регистрирайте се
напълно безплатно и всичко това вече ще е реалност!
АКО ИСКАТЕ ДА РЕКЛАМИРАТЕ БЕЗПЛАТНО СВОЕТО ЗАВЕДЕНИЕ/Я и да могат всички лесно да Ви търсят и
намират, се регистрирайте напълно безплатно в най - модерния онлайн каталог за заведения в Бъглария - iskamdaqm.bg
За да се регистрирате в каталога посетете следния линк: www.iskamdaqm.bg/register/admin
iskamdaqm.bg е отворена онлайн система, която Ви дава изключителната възможност да създадете сами профила на
Вашето заведение/я и то за няколко минути без одобрения, без да чакане, и без да подписвате
какъвто и да е договор или документ за ползване на услугата. След, което чрез специално създадения администрационен
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панел ще можете да добавяте, контролирате и променяте цялото съдържание в профила
на заведението Ви както сами прецените и без ограничения.
И ако всичко това Ви се струва малко можете още да добавите басейна и хотела към вашето заведение, ако то
разполага с такива. Разбира се отново напълно безплатно!
http://obiavidnes.com/obiava/76772/vnimanie-bezplatno-napravete-zavedenie-si-populyarno-napylno-bezplatno

Hama (102099) USB -> Apple Lightning (iPhone5/5s/5c)
Hama (102099) USB -> Apple Lightning (iPhone5/5s/5c), 1.5m
http://obiavidnes.com/obiava/76771/hama-102099-usb---apple-lightning-iphone55s5c

10.1" (25.65 cm) ASUS MEMOPAD ME102A
10.1" (25.65 cm) ASUS MEMOPAD ME102A, GPS, четириядрен Rockchip 101 1.6GHz, капацитивен IPS мулти-тъч, 1GB,
16GB Flash памет (+microSD слот), micro USB, 802.11n, bluetooth, 2x camera, Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/76770/101-2565-cm-asus-memopad-me102a

Хотели в България
Каталог за български хотели. Много различни хотели, вили и къщи представени със снимки, кратко опиание и цени.
Резервирай своята почивка сега на http://vip-hoteli.com .
http://obiavidnes.com/obiava/76769/hoteli-v-bylgariya

10.1" (25.65 cm) ASUS MEMOPAD ME102A
10.1" (25.65 cm) ASUS MEMOPAD ME102A, GPS, четириядрен Rockchip 101 1.6GHz, капацитивен IPS мулти-тъч, 1GB,
16GB Flash памет (+microSD слот), micro USB, 802.11n, bluetooth, 2x camera, Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/76768/101-2565-cm-asus-memopad-me102a

10.1" (25.65 cm) ASUS MEMOPAD ME302KL
10.1" (25.65 cm) ASUS MEMOPAD ME302KL, 4G, GPS, четириядрен Qualcomm® Snapdragon™ S4 Pro 1.5GHz, капацитивен
IPS мулти-тъч, 2GB RAM, 16GB Flash памет (+microSD слот), micro HDMI, micro USB, 802.11n, bluetooth, 2x camera,
Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/76767/101-2565-cm-asus-memopad-me302kl

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/76766/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/76765/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet
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НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ
Разнообразете живота си ако ви е скучно и висите цял ден в нета.Спечелете допълнителни приходи като участвате в
нашият мащабен проект,където ще ви научим как да печелите приходи от интернет и ще получите пълна подкрепа по
Skype от наша страна за повече информация пишете ни на Skype име obqva10 или посетете сайта ни www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/76764/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/76763/sigurna-rabota

11.6" (29.46 cm) ASUS TAICHI21-CW012H
11.6" (29.46 cm) ASUS TAICHI21-CW012H, двустранен таблет, двуядрен Intel® Core™ i7-3537U 2GHz, капацитивен
мулти-тъч екран, FULL HD, 4GB, 128GB SSD, micro HDMI, 2xUSB 3.0, 802.11n, bluetooth, 1x camera, Windows 8 64bit
http://obiavidnes.com/obiava/76762/116-2946-cm-asus-taichi21-cw012h

Дом за стари хора "Надежда'
Зад нашия висок професионализъм се крие и приятелство, което ви предлагаме, защото знаем, че лоялността, близостта
и човещината са нещата, които ни правят хора. Отговорът е старчески дом " Надежда". Очакваме ви!
http://obiavidnes.com/obiava/76761/dom-za-stari-hora-nadejda

13.3" (33.78 cm) ASUS TAICHI31-CX018P
13.3" (33.78 cm) ASUS TAICHI31-CX018P, двустранен таблет, двуядрен Intel® Core™ i7-3537U 2GHz, капацитивен
мулти-тъч екран, FULL HD, 4GB, 256GB SSD, micro HDMI, 2xUSB 3.0, 802.11n, bluetooth, 1x camera, Windows 8 Pro 64bit
http://obiavidnes.com/obiava/76760/133-3378-cm-asus-taichi31-cx018p

ЛЕПЕНЕ
НА
ФАЯНС,НАСТИЛКИ,ВиК,РЕМОНТ
БАНЯ,ГИПСКАРТОН,БОЯДИСВАНЕ-МАЙСТОРИ

НА

ЦЯЛОСТНИ И ДОВЪРШИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ :
* ОБЛИЦОВКИ: фаянс, теракота, гранитогрес, мрамор, полагане на мокет, балатум и др.
* МОНТАЖИ НА: тоалетни чинии, казанчета, умивалници, батерии, душ кабини, вани, бойлери, аксесоари ,
лайсни,ревизионни отвори,вентилатори.
* БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ: шпакловки, боядисване с бял и цветен латекс, блажно боядисване, лепене на тапети,
пръскани и декоративни мазилки.
* ДРУГИ:
- Монтаж на ГИПСКАРТОН-окачени тавани,преградни стени,предстенни обшивки.Интериорни решения.
- ЗИДАРИЯ- на тераси,преди монтаж на дограма; изграждане на ново разпределение на стени и др.
- УСВОЯВАНЕ на тераси към стаи.
- ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЕРМОИЗОЛАЦИЯ на тераси, стени, тавани,жилища, мазета и влажни помещения.
- ОБРЪЩАНЕ на врати и прозорци след поставяне на нова дограма.
- ВиК -професионален ДЕМОНТАЖ и МОНТАЖ на всички видове водопроводни мрежи..
- МОНТАЖ на ДОГРАМА-BRUGMAN,WEISS PROFIL,КОМАРНИЦИ,ЩОРИ.
- Предлагаме КАЧЕСТВЕН НЕМСКИ ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ-БЕЗПЛАТЕН МОНТАЖ И ПОДЛОЖКА, ЕСТЕСТВЕН
ТРИСЛОЕН ПАРКЕТ,МАСИВЕН ПАРКЕТ.
- КЪРТЕНЕ.ИЗВОЗВАНЕ на строит.отпадъци.
- Снабдяваме с материали БЕЗ НАДЦЕНКА.
БЕЗПЛАТЕН ОГЛЕД.Дизайнерска консултация и коректност. ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КАЧЕСТВО И СРОКОВЕ.
ДМ СТРОЙ ЕООД Ви предлага БОГАТИЯ СИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ,ПЪЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ И КОРЕКТНОСТ,за
да осъществите с лекота предстоящия Ви ремонт.Екипът ни се състои от строителен инжинер,технически
ръководител и опитни майстори,доказали качествата си на различни обекти.
Фирмата извършва груб строеж на сгради от пета категория.
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ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ 0889 240 656, 0877 670 055,
Виж и научи повече за нас на : www.stroiremont.bg
http://obiavidnes.com/obiava/76759/lepene-na-fayansnastilkivikremont-na-banyagipskartonboyadisvane-maystori

8" (20.32 cm) ASUS MEMOPAD ME180A
8" (20.32 cm) ASUS MEMOPAD ME180A, четириядрен Rockchip 101 1.6GHz, капацитивен IPS мулти-тъч, 1GB, 16GB Flash
памет (+micro SD слот), micro USB, 802.11n, bluetooth, 2x camera, Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/76758/8-2032-cm-asus-memopad-me180a

Водоустойчив Шперплат за кофраж директен вносител
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на:
http://obiavidnes.com/obiava/76757/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-direkten-vnositel

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/76756/hidrofoben-shperplat-megaplex--nov

24" (60.96 cm) ACER G246HLABD
24" (60.96 cm) ACER G246HLABD, FULL HD LED, 5ms, 100 000 000:1, 250cd/m2, DVI, черен, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/76671/24-6096-cm-acer-g246hlabd

Превод на художествена и техническа литуратура
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.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
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моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/76755/prevod-na-hudojestvena-i-tehnicheska-lituratura

24" (60.96 cm) ACER S240HLBID
24" (60.96 cm) ACER S240HLBID, FULL HD LED, 5ms, 100 000:1, 250cd/m2, HDMI, DVI, черен, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/76670/24-6096-cm-acer-s240hlbid

Обучение на всички породи кучета
Предлагам високо квалифицирано обучение за вашите любимци: Социализация-общо послушание-отстраняване на
нежелано поведение-охрана. Професионални съвети и практическа помощ при всякакви възникнали проблеми във връзка
със съвместния живот и отглеждането на вашия любимец. Телефон за контакти-0886832121
http://obiavidnes.com/obiava/76754/obuchenie-na-vsichki-porodi-kucheta

27" (68.58 cm) ACER G276HLABID
27" (68.58 cm) ACER G276HLABID, FULL HD LED, 2msd, 100 000 000:1, 250cd/m2, HDMI, DVI, черен, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/76669/27-6858-cm-acer-g276hlabid

Детективска Агенция Дискрет-БЛАГОЕВГРАД САНДАНСКИ БАНСКО ПЕТРИЧ
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/76753/detektivska-agenciya-diskret-blagoevgrad-sandanski-bansko-petrich

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-Пловдив
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/76752/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-plovdiv

Детективска Агенция Аякс -0888112075 Варна Бургас Русе 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
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и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/76751/detektivska-agenciya-ayaks--0888112075-varna-burgas-ruse-shumen

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-0888112075-Бургас
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/76750/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-burgas

18.5" (47 cm) KTC W9021S5
18.5" (47 cm) KTC W9021S5, HD LED, 5ms, 1 000:1, 300cd/m2, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/76668/185-47-cm-ktc-w9021s5

http://armia.seeadd.net
Всяка държава има армия. В сайта има и много други категории.
http://obiavidnes.com/obiava/76749/httparmiaseeaddnet

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

Бебешки магазин Бебе Бест
Бебешки онлайн магазин Бебе Бест .
Всичко за майката,бебето и детето.
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Бебешки колички , Столчета за кола, Играчки, Проходилки, Колелета, Раници, Кошари за бебета.
http://obiavidnes.com/obiava/76748/bebeshki-magazin-bebe-best

ТУРМАЛИНОВА ПРЕВРЪЗКА ЗА ОЧИ ** от 29 на 9 лв.!
ТУРМАЛИНОВА ЛЕЧЕБНА ПРЕВРЪЗКА ЗА ОЧИ
Турмалиновата превръзка за очи подобрява кръвообращението около очите, осигурява ефективно дишане на кожата
чрез благотворното действие на турмалина, стимулира обмяната на веществата и възстановява еластичността на
мускулите на очните ябълки.
Яката подпомага организма при световъртеж, намалява чувствителността и зачервяването на очите, нормализира
съня, регулира вътречерепното налягане и дейността на нервната система. Подобрява зрението и слуха, премахва
главоболието и умората в областта на очите. Подпомага организма при мигрена, нарушение на паметта. Защитава и
възстановява очите, уморени от стреса и въздействието на електромагнитни и импулсни полета. Освен тези ефекти,
превръзката за очи гарантира релаксиращ козметичен ефект, премахва торбичките под очите и заглажда фините
бръчки.
ПРЕДИМСТВА:
- бързо възстановяване при болка и умора в очите;
- подобрява кръвообращението в областта на очите;
- нормализира клетъчния обмен на веществата;
- премахва напрежението от клепачите;
- премахва „червените очи“ при работа с компютър;
- превенция на очни заболявания;
- облекчава и предотвратява появата на отоци, тъмни кръгове,
подпухналост и бръчки около очите;
- облекчава главоболието, виене на свят и проблеми със синусите;
- засилва концентрацията и паметта;
- подсилва човешкото биополе и намалява вредното влияние
на геопатогенните и електромагнитни влияния;
- спомага за бързо заспиване и спокоен сън.
Време за използване 5-10 мин. 2 пъти дневно. Курс на използване 3 месеца. След прекъсване от 1 месец повтаряне
отново. При безсъние превръзката може да се използва на челото преди лягане за 15-20 мин. При използва на превръзката
може да се появи зачервяване на кожата, което е нормално, но след снемането и то изчезва.
Турмалиновата превръзка за очи е подходяща за студенти, хора на умствения труд и работа на компютър. Размери:
21х7,5 см., цвят: черен.
Произход: Китай
ПРОМОЦИОНАЛНА ТОП ЦЕНА 9 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт Експрес с наложен платеж; такса при
получаване от офиса 3,60 лв. и до адрес 5,50 лв. и получаване
на следващия ден, а до селища без офис на Еконт такса 6,80 лв. и
получаване до три работни дни.
Ползва се намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
0887/255 692; 0888/373 974; 02/855 2635
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
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http://obiavidnes.com/obiava/76747/turmalinova-prevryzka-za-ochi--ot-29-na-9-lv

21.5" (54.61 cm) KTC W2221S5
21.5" (54.61 cm) KTC W2221S5, FULL HD LED, 5ms, 1 000:1, 300cd/m2, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/76664/215-5461-cm-ktc-w2221s5

ТУРМАЛИНОВА ПРЕВРЪЗКА ЗА ОЧИ ** от 29 на 9 лв.!
ТУРМАЛИНОВА ЛЕЧЕБНА ПРЕВРЪЗКА ЗА ОЧИ
Турмалиновата превръзка за очи подобрява кръвообращението около очите, осигурява ефективно дишане на кожата
чрез благотворното действие на турмалина, стимулира обмяната на веществата и възстановява еластичността на
мускулите на очните ябълки.
Яката подпомага организма при световъртеж, намалява чувствителността и зачервяването на очите, нормализира
съня, регулира вътречерепното налягане и дейността на нервната система. Подобрява зрението и слуха, премахва
главоболието и умората в областта на очите. Подпомага организма при мигрена, нарушение на паметта. Защитава и
възстановява очите, уморени от стреса и въздействието на електромагнитни и импулсни полета. Освен тези ефекти,
превръзката за очи гарантира релаксиращ козметичен ефект, премахва торбичките под очите и заглажда фините
бръчки.
ПРЕДИМСТВА:
- бързо възстановяване при болка и умора в очите;
- подобрява кръвообращението в областта на очите;
- нормализира клетъчния обмен на веществата;
- премахва напрежението от клепачите;
- премахва „червените очи“ при работа с компютър;
- превенция на очни заболявания;
- облекчава и предотвратява появата на отоци, тъмни кръгове,
подпухналост и бръчки около очите;
- облекчава главоболието, виене на свят и проблеми със синусите;
- засилва концентрацията и паметта;
- подсилва човешкото биополе и намалява вредното влияние
на геопатогенните и електромагнитни влияния;
- спомага за бързо заспиване и спокоен сън.
Време за използване 5-10 мин. 2 пъти дневно. Курс на използване 3 месеца. След прекъсване от 1 месец повтаряне
отново. При безсъние превръзката може да се използва на челото преди лягане за 15-20 мин. При използва на превръзката
може да се появи зачервяване на кожата, което е нормално, но след снемането и то изчезва.
Турмалиновата превръзка за очи е подходяща за студенти, хора на умствения труд и работа на компютър. Размери:
21х7,5 см., цвят: черен.
Произход: Китай
ПРОМОЦИОНАЛНА ТОП ЦЕНА 9 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт Експрес с наложен платеж; такса при
получаване от офиса 3,60 лв. и до адрес 5,50 лв. и получаване
на следващия ден, а до селища без офис на Еконт такса 6,80 лв. и
получаване до три работни дни.
Ползва се намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
0887/255 692; 0888/373 974; 02/855 2635
albods@abv.bg
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ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/76746/turmalinova-prevryzka-za-ochi--ot-29-na-9-lv

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/76745/30-50-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/76744/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/76743/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Турмалинова чаша
Турмалинова чаша
Турмалинова „оздравителна” чаша с функция за неутрализиране на примесите и активация на водата
Тази чаша е разработена на основата на съвременните нанотехнологии с използването на специален минерал,
който е способен за кратко време да очисти водата и да активира нейните полезни свойства.
Колкото по дълго се съхранява водата в тази чаша, толкова по-активна става тя.
Това става благодарение на кристалите турмалин, които се намират на дъното ? .
Турмалинът излъчва инфрачервени вълни, предизвиква ядрено-магнитен резонанс и превръща макро молекулите на водата
в микромолекули.
Тази вода в цял свят се нарича ниско молекулярна вода.
Характеристики на водата: повишени разтварящи, разграждащи и обменни действия.
Функции на чашата:
· има мощна антибактериална функция;
· ефективно унищожава стафилококите във водата;
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· няколко пъти намалява съдържанието на такива вредни вещества като олово и флуорит.
Продължителното използване на такава вода помага за:
· активация на клетките;
· намаляване на киселинността в кръвта;
· подобряване на микроциркулацията;
· нормализиране на артериалното налягане;
· извеждане на шлаките и токсините от организма;;
· отстраняване на запек
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/76742/turmalinova-chasha

Риддекс Про Плюс - уред против гризачи, хлебарки
Риддекс Про Плюс - уред против гризачи, хлебарки, мравки, паяци
Отървете дома си на плъхове, мишки и хлебарки и други досадни вредители!
Както сте виждали по телевизията, просто включвате Riddex Pro Plus и уредът започва да работи веднага!
"Риддекс Про Плюс" превръща дома ви в една невидима репелент област, в която гризачите просто не може да живеят.
Използва се патентована Digital Pulse технология от Motorola с Freescale микропроцесор.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.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
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/76741/riddeks-pro-plyus---ured-protiv-grizachi-hlebarki

йонизатори Озонотор за въздух и вода
йонизатори Озонотор за въздух и вода.
Нашият магазин предлага на своите клиенти Озонотор за въздух и вода.
Устройството произвежда озон от кислорода във въздуха и образува отрицателни йони,
които премахват замърсявания и миризми и спомагат за унищожаването на болестотворни организми.
”БГ магазин” разполага и с йонизатори – Йонизатор ”AEROION” и Йонизатор и генератор на озон ”M Fresh”. За повече
информация относно изброените уреди се свържете с нас или посетете нашия сайт.
Прочистете вдишвания от Вас въздух, дарявайки си здраве.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
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www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
ww.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/76740/yonizatori-ozonotor-za-vyzduh-i-voda

Пейнт Зуум
Пейнт Зуум
Боядисвайте лесно, бързо и качествено с оригиналния Пейнт Зум, който ние Ви предлагаме.
Пистолетът е направен от висококачествени, здрави и леки материали и мощен мотор от 650 вата.
Спестете си време и пари с тази нова технология, гарантираща Ви изразходване на по-малко боя и
равномерно боядисване на всички видове повърхности.
”БГ магазин” предлага на своите клиенти най-добрата и атрактивна цена на този уред,
заповядайте при нас!
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/76739/peynt-zuum

DVR Privileg 3116
DVR Privileg 3116, 16 канала, H.264 компресия, без HDD (поддържа 2xSATA до 2TB), HDMI, LAN, RS485
http://obiavidnes.com/obiava/76657/dvr-privileg-3116

DVR Privileg 7008
DVR Privileg 7008, 8 канала, Н264 компресия, без HDD (поддържа 1xSATA до 2TB), LAN, RS485
http://obiavidnes.com/obiava/76626/dvr-privileg-7008

DVR Privileg 7804
DVR Privileg 7804, 4 канала, H.264 компресия, без HDD (поддържа 1xSATA HDD до 2TB), LAN, RS485
http://obiavidnes.com/obiava/76625/dvr-privileg-7804

DVR Privileg 7808
DVR Privileg 7808, 8 канала, H.264 компресия, без HDD (поддържа 1xSATA HDD до 2TB), LAN, RS485
http://obiavidnes.com/obiava/76622/dvr-privileg-7808

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/72230/transportni--uslugi
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Товарни превози с бус до 1500 кг
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/76738/tovarni-prevozi-s-bus-do-1500-kg

DVR Privileg 7816
DVR Privileg 7816, 16 канала, H.264 компресия, без HDD (поддръжа 1xSATA HDD до 2TB), LAN
http://obiavidnes.com/obiava/76621/dvr-privileg-7816

DVR Privileg AS-0820
DVR Privileg AS-0820, 8 канала, H.264 компресия, без HDD (поддържа 1xSATA HDD до 2TB), LAN, RS485
http://obiavidnes.com/obiava/76620/dvr-privileg-as-0820

Privileg DVR-7004
Privileg DVR-7004, 4 канала, H.264 , без HDD (поддържа 1xSATA до 2TB), LAN
http://obiavidnes.com/obiava/76618/privileg-dvr-7004

Заключване на асансьор с чип
Искате ли да повишите събираемостта на таксите във вашия вход? Контрола на достъп до асансьора с чип не само ще
направи това, ни ще увеличи сигурността и ще намали сметките ви за ток. Цена 120 лв. с монтаж.
http://obiavidnes.com/obiava/76737/zaklyuchvane-na-asansyor-s-chip

128GB
128GB, A-Data DashDrive Elite SE720, външен SSD, 2.5" (6.35 cm), USB3.0, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/76617/128gb-a-data-dashdrive-elite-se720-vynshen-ssd-25-635-cm-usb30-3g

ASUS DOCK TF700T
ASUS DOCK TF700T, USB, SD слот, 537g, златна
http://obiavidnes.com/obiava/76717/asus-dock-tf700t

11.6" (25.65 cm) ASUS 1225B-BLK038M
11.6" (25.65 cm) ASUS 1225B-BLK038M, нетбук, двуядрен AMD E-450 1.65GHz, 4GB RAM, 320GB HDD, USB 2.0, 2x USB 3.0,
HDMI, 802.11n, LAN, bluetooth, 1x camera, Windows 7 Home Premium, колонки, 1.44kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/76716/116-2565-cm-asus-1225b-blk038m

malka 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/76736/malka-i-sladka

sladuranka za batkovci
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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/76735/sladuranka-za-batkovci

11.6" (25.65 cm) ASUS 1225B-SIV050M
11.6" (25.65 cm) ASUS 1225B-SIV050M, нетбук, двуядрен AMD E-450 1.65GHz, 4GB RAM, 320GB HDD, USB 2.0, 2x USB 3.0,
HDMI, 802.11n, LAN, bluetooth, 1x camera, Windows 7 Home Premium, колонки, 1.44kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/76715/116-2565-cm-asus-1225b-siv050m

13" (33.02 cm) ASUS UX31A-C4027P
13" (33.02 cm) ASUS UX31A-C4027P, IPS мулти-тъч дисплей, двуядрен Intel® Core™ i7 3517U 1.9GHz, 4GB, 256GB SSD,
micro HDMI, 2xUSB, microSD слот, 802.11n, bluetooth, Windows 8 Professional 64bit, колонки, 1.30kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/76714/13-3302-cm-asus-ux31a-c4027p

13" (33.78 cm) ASUS UX31A-C4029H
13" (33.78 cm) ASUS UX31A-C4029H, IPS мулти-тъч дисплей, двуядрен Intel® Core™ i7 3517U 1.90GHz, FULL HD LED,
4GB, 128GB SSD, micro HDMI, 2xUSB, 802.11n, bluetooth, Windows 8 64bit, колонки, 1.30kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/76713/13-3378-cm-asus-ux31a-c4029h

14" (35.56 cm) ASUS X401A-WX089D
14" (35.56 cm) ASUS X401A-WX089D, двуядрен Intel® Celeron® B820 1.70GHz, HD LED дисплей, 4GB, 320GB, HDMI, 2xUSB,
802.11n, LAN, Free DOS, колонки, 1.85kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/76712/14-3556-cm-asus-x401a-wx089d

"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.
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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/76734/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
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/76733/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

15.6" (39.62 cm) ASUS K55VD-SX656H
15.6" (39.62 cm) ASUS K55VD-SX656H, четириядрен Intel® Core™ i7-3630QM 2.4GHz, LED дисплей, 4GB, 750GB, HDMI,
3xUSB, 802.11n, bluetooth, LAN, Windows 8 64bit, колонки, 2.52kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/76711/156-3962-cm-asus-k55vd-sx656h
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Детективска Агенция Фокс - Частен детектив - Детективски услуги Сливен
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/76732/detektivska-agenciya-foks---chasten-detektiv---detektivski-uslugi-sliven

Частен детектив-Д
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
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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/76731/chasten-detektiv-d8203etektivska-agenciya-foks-veliko-tyrnovo

ПОЧИСТВАНЕ ИЗГОДНО и ПРОФЕСИОНАЛНО
ПРОФЕСИОНАЛНО ПОЧИСТВАНЕ ВХОДОВЕ И СГРАДИ ОТ ЧАСТНО ЛИЦЕ.
ЦЕНИТЕ се определят след безплатен оглед и зависят от честотата на чистене,големината на обекта и вида
замърсяване. Ако все пак,сумата Ви е в повече,се правят отстъпки,или цената я определя клиента.
Необходимо е домоуправителя/клиента да осигури:кофа,лопата,метла,вода и евентуално материали за почистването на
прозорци.Препаратите ги осигурява почистващото лице.
За всякакви въпроси ,уговорки звънете по всяко време на 088 22 95 227 .
http://obiavidnes.com/obiava/76730/pochistvane-izgodno-i-profesionalno

15.6" (39.62 cm) ASUS K56CB-XX210
15.6" (39.62 cm) ASUS K56CB-XX210, двуядрен Intel® Pentium® 2117U 1.80GHz, HD LED дисплей, 4GB, 500GB, HDMI,
3xUSB, 802.11n, bluetooth, LAN, no OS, колонки, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/76709/156-3962-cm-asus-k56cb-xx210

15.6" (39.62 cm) ASUS K56CB-XX218H
15.6" (39.62 cm) ASUS K56CB-XX218H, двуядрен Intel® Core™ i7-3537U 2GHz, HD LED дисплей, 4GB, 750GB, HDMI,
3xUSB, 802.11n, bluetooth, LAN, Windows 8 64bit, колонки, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/76708/156-3962-cm-asus-k56cb-xx218h

Превод и заверка на документи от чужбина
Лицензирана агенция за преводи и легализации Нов Век предлага преводи на техническа документация, правни,
медицински, икономически, художествени текстове и др. Заверка и легализация на документи във всички институции.
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/76729/prevod-i-zaverka-na-dokumenti-ot-chujbina

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/76728/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

Интериорни и външни врати от БОРМАН КОМЕРС
Заповядайте на улица „Стоян Михайловски“ 8 във фирма БОРМАН КОМЕРС и изберете своята нова входна, интериорна,
пожароустойчива и други модели врата. Ние предлагаме най-високо качество на най-ниски цени!
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http://obiavidnes.com/obiava/76727/interiorni-i-vynshni-vrati-ot-borman-komers

15.6" (39.62 cm) ASUS N56VJ-S4059H
15.6" (39.62 cm) ASUS N56VJ-S4059H, четириядрен Intel® Core™ i7-3630QM 2.4GHz, FULL HD LED дисплей, 8GB, 750GB,
HDMI, 4xUSB, 802.11n, bluetooth, LAN, Windows 8 64bit, колонки, 2.7kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/76705/156-3962-cm-asus-n56vj-s4059h

Vivid Home - Декоративни панели за стена
Модерен арт дизайн, фотореалистично качество, създава неповторима атмосфера, това са само част от предимствата
с новите ни декоративни модели за стени. Способни да променят изцяло усещането в стаята, ние предлагаме качествени
изделия, създадени за вас от български производители!
http://obiavidnes.com/obiava/76726/vivid-home---dekorativni-paneli-za-stena

15.6" (39.62 cm) ASUS X501A-XX387
15.6" (39.62 cm) ASUS X501A-XX387, двуядрен Intel® Pentium® 2020M 2.40GHz, LED дисплей, 4GB, 500GB, HDMI, 2xUSB,
802.11n, no OS, колонки, 2.07kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/76704/156-3962-cm-asus-x501a-xx387

Водоустойчив Шперплат за кофраж директен вносител
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на
******* ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ - топола, черен и кафяв филм, фенолово WBP лепило:
с размери:
18х1220х2440мм;
20х1220х2440мм;
21х1220х2440мм.
****** Вилици – поцинковани;
****** ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ОСБ /OSB/ плоскости:
9х1220х2440мм
11х1220х2440мм
15х1220х2440мм
18х1220х2440мм
ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА!
Складови бази във Варна и София:
гр. София – Офис- ул. Иван Тургенев №2, тел./факс: 02/ 931 03 48; тел: 0884266912
гр. София – Склад Челопечене тел./факс: 02/ 994 55 38; тел: 0886075474
гр. Варна, ЗПЗ, в двора на Терснаб - Склад № 6 тел./факс: 052/ 727 003, тел: 0885360315
www.shperplat.com
www.vodoustoichivshperplat.com
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www.osbbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/76725/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-direkten-vnositel

БОРМАН БЪЛГАРИЯ
Имате нужда от нова врата? Фирма БОРМАН БЪЛГАРИЯ в град София предлага най-различни вътрешни и външни
модели на изключително ниски цени. Посетете ни на място или на официалния ни сайт borman-bg.com.
http://obiavidnes.com/obiava/76724/borman-bylgariya

15.6" (39.62 cm) ASUS X550CC-XX145
15.6" (39.62 cm) ASUS X550CC-XX145, двуядрен Intel® Pentium® 2117U 1.80GHz, HD LED дисплей, 8GB, 1000GB, HDMI, 2x
USB, 802.11n, bluetooth, LAN, no OS, колонки, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/76699/156-3962-cm-asus-x550cc-xx145

Български език за чужденци – корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Български език за чужденци
гарантиращо бързо и качествено овладяване на езика .
- индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски
- сръбски
- хърватски
- словенски
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система . Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е
базирана на комуникативния подход и логическото усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен
материал . На курсистите се предоставя комплексно :
• Грамматика
• Фонетика
• Разговор
• Четене
• Слушане
.
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
• общ курс по български
• бизнес курс
• разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по английски ,немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски ,.
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
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- Индивидуално обучение в офиса,
- Фирмено обучение във Вашия офис.
- Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 02/953 08 87 ; 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/76723/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

Болгарский язык для иностранцев
Школа иностранных языков АБИЛИТИ организует индивидуальное и групповое обучение по болгарскому языку для
русскоговорящих . Обучение проводится на русском языке. Наши занимания от начального уровня (А1) до уровня эксперта
(С2).
Если Вы ведете бизнес в Болгарии, купили недвижимость, ездите на отдых, то обязательно нужно говорить на
болгарском .
В процессе обучения на курсах болгарского языка Вы сможете не только изучить язык, но и познакомиться с
особенностями, нравом и бытом болгарского народа.
Интересно изучать язык, с которым есть общий алфавит и в котором слова читаются так же, как у русского, но имеют
другое значение.
На курсах происходит ознакомление курсистов с общественными, культурными, экономическими и историческими
реалиями Болгарии, с целью максимально комфортной и быстрой адаптации в языковой среде.
Для обучения Вам не надо покупать учебник , т.к. наша школа предлагает свою систему обучения и методику.
Наша методика , которая предлагаем -очень современяя и актуальная . Она
заключается в совмещении коммуникативного подхода с логическим и естественным освоением необходимого
лексико-грамматического и фонетического материала .
Обучение предусматривает комплекс аспектов:
• Грамматика
• Фонетика
• Практика речи
• Чтение
• Аудирование
При индивидуальном обучении, методика выстраивается с учетом Ваших пожеланий. Индивидульное обучение может
проводиться в офисе курсиста в удобное для Вас время.
Школа Абилити предлагает несколько программ обучения на курсах болгарского языка:
• общий курс болгарского
• курс делового болгарского
• разговорный курс для усовершенствования навыков владения болгарским языком .
Длительность каждого уровня обучения 20 академических часов (2 месяца).
По окончании программы выдается свидетельство, с указанием курса и количества часов.
Учебные пособия входят в цену курса обучения.
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/76722/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
Езикова школа Абилити предлага групово и индивидуално обучение по английски, немски , френски и руски за всички нива.
Подготовка за сертификати .
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
3 месеца /неинтензивен курс/,
1 месец /интензивен курс/
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Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Цена от 100 лв. на ниво.
Посещенията са
2 пъти в седмицата по 3 уч. часа - от понеделник до петък
съботно-неделен вариант.
Курсовете са съобразени със свободното време на обучаващите се.
Предлагаме и индивидуално обучение. Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително
съставен учебен план.
Предлагаме
- съвременно оборудвани учебни зали,
квалифицирани преподаватели
-отлични възможности за обучение
Удостоверение за покрито ниво
Безплатни тестове
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 02/953 08 87 ; 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/76721/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

10.1" (25.65 cm) ASUS ME302C
10.1" (25.65 cm) ASUS ME302C, таблет, двуядрен Intel Atom Z2560 1.6GHz, капазитивен мулти-тъч екран, 2GB RAM,
16^GB Flash памет (+ microSD слот), 802.11n, 2x camera, Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/76697/101-2565-cm-asus-me302c

10.1" (25.65 cm) ASUS TF300T
10.1" (25.65 cm) ASUS TF300T, таблет + станция, четириядрен NVIDIA Tegra3, капацитивен IPS мулти-тъч екран, 1GB
RAM, 32GB eMMC (+microSD слот), micro HDMI, USB, 802.11n, 2x camera, Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/76696/101-2565-cm-asus-tf300t

Бет365 от България
Bet365 е един от най-добрите букмейкъри онлайн, като е разпространен в почти всички страни и привлича с едни от
най-привлекателните коефициенти, съчетани с богат избор от залози на всякакви състезания. Бет365 също така
офертира с великолепен набор от статистики за почти всички отбори и поради тази причина не се нуждаете от други
уеб източници, а сте в състояние да разгледате всичко необходимо само в платформата на букмейкъра.
http://sportsbettingsitez.com
http://obiavidnes.com/obiava/76720/bet365-ot-bylgariya

АДВОКАТСКА КАНТОРА "КОРЕКТ" Сделки с търговски предприятия-АД ЕАД ООД ЕООД и
др. със задължения.
Адвокатска Кантора "КОРЕКТ"-СЪДЕЙСТВИЕ НА ТЪРГОВСКИ И АКЦИОНЕРНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ФИНАНСОВИ И
ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ!!!
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
Освобождаваме Ви от юридическа,финансова и солидарната отговорност за 1 час!!!
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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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.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА.
Адвокатска Кантора "КОРЕКТ"
ЗА КОНТАКТИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА-на тел.0897558320 0885017754
За повече информация и СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРАВНИ УСЛУГИ-http://kupuvamebusiness.blogspot.com/
http://obiavidnes.com/obiava/76719/advokatska-kantora-korekt-sdelki-s-tyrgovski-predpriyatiya-ad-ead-ood-eood-i-dr

Адвокатска Кантора"КОРЕКТ"-КУПУВАМЕ БИЗНЕС-ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
Адвокатска Кантора "КОРЕКТ"-СЪДЕЙСТВИЕ НА ТЪРГОВСКИ И АКЦИОНЕРНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ФИНАНСОВИ И
ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ!!!
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
Освобождаваме Ви от юридическа,финансова и солидарната отговорност за 1 час!!!
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Ако 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.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА.
Адвокатска Кантора "КОРЕКТ"
ЗА КОНТАКТИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА-на тел.0897558320 0885017754
За повече информация и СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРАВНИ УСЛУГИ-http://kupuvamebusiness.blogspot.com/
http://obiavidnes.com/obiava/76718/advokatska-kantorakorekt-kupuvame-biznes-firmi-sys-zadyljeniya

10.1" (25.65 cm) ASUS TF300T
10.1" (25.65 cm) ASUS TF300T, таблет + станция, четириядрен NVIDIA Tegra3, капацитивен IPS мулти-тъч екран, 1GB
RAM, 32GB eMMC (+microSD слот), micro HDMI, USB, 802.11n, 2x camera, Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/76692/101-2565-cm-asus-tf300t

10.1" (25.65 cm) ASUS TF300T
10.1" (25.65 cm) ASUS TF300T, таблет + станция, четириядрен NVIDIA Tegra3, капацитивен IPS мулти-тъч екран, 1GB
RAM, 32GB eMMC (+microSD слот), micro HDMI, USB, 802.11n, 2x camera, Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/76690/101-2565-cm-asus-tf300t

10.1" (25.65 cm) ASUS TF700T
10.1" (25.65 cm) ASUS TF700T, таблет + станция, четириядрен NVIDIA Tegra3 1.6GHz, капацитивен IPS+ мулти-тъч
екран, 1GB RAM, 32GB EMMC (+microSD слот), micro HDMI, USB, 802.11n, 2x camera, Android 4.0
http://obiavidnes.com/obiava/76689/101-2565-cm-asus-tf700t
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11.6" (29.46 cm) ASUS TF810C
11.6" (29.46 cm) ASUS TF810C, таблет + станция, двуядрен Intel Atom Z2760 1.8GHz, капацитивен IPS+ мулти-тъч екран,
2GB RAM, 64GM eMMC (+microSD слот), micro HDMI, USB, 802.11n, 2x camera, Windows 8
http://obiavidnes.com/obiava/76687/116-2946-cm-asus-tf810c

7" (17.78 cm) ASUS ME371MG-1B045A
7" (17.78 cm) ASUS ME371MG-1B045A, таблет, 3G, GPS, едноядрен Intel Atom Z2420 1.2GHz, капацитивен IPS мулти-тъч
екран, 1GB RAM, 16GB Flash памет (+microSD слот), micro USB, 802.11n, bluetooth, 1x camera, Android 4.1
http://obiavidnes.com/obiava/76686/7-1778-cm-asus-me371mg-1b045a

7" (17.78 cm) ASUS ME371MG-1I035A
7" (17.78 cm) ASUS ME371MG-1I035A, 3G, GPS, едноядрен Intel Atom Z2420 1.2GHz, капацитивен IPS мулти-тъч, 1GB,
16GB Flash памет (+microSD слот), micro USB, 802.11n, bluetooth, 1x camera, Android 4.1
http://obiavidnes.com/obiava/76685/7-1778-cm-asus-me371mg-1i035a

7" (17.78 cm) ASUS NEXUS7C
7" (17.78 cm) ASUS NEXUS7C, таблет, 3G, четириядрен NVIDIA Tegra3 1.2GHz, капацитивен IPS мулти-тъч екран, 1GB
RAM, 32GB Flash памет, 802.11n, 1x camera, Android 4.1
http://obiavidnes.com/obiava/76684/7-1778-cm-asus-nexus7c

DVR Privileg SPD-200
DVR Privileg SPD-200, преносим, 3.5" (8.89 cm) LCD дисплей, MJPEG4 компресия, 20GB HDD (+SD слот, до 8GB), камера
http://obiavidnes.com/obiava/76619/dvr-privileg-spd-200
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