ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

09.03.2014

ASRock H81M
ASRock H81M, H81, LGA1150, DDR3, 2x PCI-E (CF)(HDMI & DVI), SB7.1, Lan1000, 2x SATA 6Gb/s, 2xUSB3.0, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/77719/asrock-h81m

Продавам Висококачествен Нарязан Тютюн
Продавам нарязан тютюн Златна Вирджиния!
Фино нарязан,обезпрашен и идеално почистен .
Готов за пълнене на цигари,както с ръчна,така и с електрическа машинка.
Няма неприятна миризма,лютивина и парене.
Мек ,плътен вкус и приятен аромат.
Тютюна е силен,среден или слаб.
По желание се ароматизира с шоколад,ванилия,череша и много други.
Доставката,получавате на адрес,посочен от Вас.
Качеството е перфектно!
Вирджиния Голд -40 лв/кг
Вирджиния Лайт -35 лв/кг
Вирджиния Бленд -35 лв/кг
Ориенталски -30 лв/кг
http://obiavidnes.com/obiava/77757/prodavam-visokokachestven-naryazan-tyutyun

Продавам Фабрично Нарязан Тютюн
Продавам нарязан тютюн Златна Вирджиния!
Фино нарязан,обезпрашен и идеално почистен .
Готов за пълнене на цигари,както с ръчна,така и с електрическа машинка.
Няма неприятна миризма,лютивина и парене.
Мек ,плътен вкус и приятен аромат.
Тютюна е силен,среден или слаб.
По желание се ароматизира с шоколад,ванилия,череша и много други.
Доставката,получавате на адрес,посочен от Вас.
Качеството е перфектно!
Вирджиния Голд -40 лв/кг
Вирджиния Лайт -35 лв/кг
Вирджиния Бленд -35 лв/кг
Ориенталски -30 лв/кг
http://obiavidnes.com/obiava/77756/prodavam-fabrichno-naryazan-tyutyun

ASRock P75 Pro3
ASRock P75 Pro3, B75, LGA1155, DDR3, PCI-E 3.0, SB7.1, Lan1000, 1x SATA 6Gb/s, 2x USB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/77718/asrock-p75-pro3

Продавам Нарязан Тютюн Вирджиния – Голд,Лайт,Бленд
Продавам нарязан тютюн Златна Вирджиния!
Фино нарязан,обезпрашен и идеално почистен .
Готов за пълнене на цигари,както с ръчна,така и с електрическа машинка.
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Няма неприятна миризма,лютивина и парене.
Мек ,плътен вкус и приятен аромат.
Тютюна е силен,среден или слаб.
По желание се ароматизира с шоколад,ванилия,череша и много други.
Доставката,получавате на адрес,посочен от Вас.
Качеството е перфектно!
Вирджиния Голд -40 лв/кг
Вирджиния Лайт -35 лв/кг
Вирджиния Бленд -35 лв/кг
Ориенталски -30 лв/кг
http://obiavidnes.com/obiava/77755/prodavam-naryazan-tyutyun-virdjiniya--goldlaytblend

Продавам Нарязан Тютюн Златна Вирджиния
Продавам нарязан тютюн Златна Вирджиния!
Фино нарязан,обезпрашен и идеално почистен .
Готов за пълнене на цигари,както с ръчна,така и с електрическа машинка.
Няма неприятна миризма,лютивина и парене.
Мек ,плътен вкус и приятен аромат.
Тютюна е силен,среден или слаб.
По желание се ароматизира с шоколад,ванилия,череша и много други.
Доставката,получавате на адрес,посочен от Вас.
Качеството е перфектно!
Вирджиния Голд -40 лв/кг
Вирджиния Лайт -35 лв/кг
Вирджиния Бленд -35 лв/кг
Ориенталски -30 лв/кг
http://obiavidnes.com/obiava/77754/prodavam-naryazan-tyutyun--zlatna-virdjiniya

Продавам Фабрично Нарязан Тютюн Златна Вирджиния
Продавам нарязан тютюн Златна Вирджиния!
Фино нарязан,обезпрашен и идеално почистен .
Готов за пълнене на цигари,както с ръчна,така и с електрическа машинка.
Няма неприятна миризма,лютивина и парене.
Мек ,плътен вкус и приятен аромат.
Тютюна е силен,среден или слаб.
По желание се ароматизира с шоколад,ванилия,череша и много други.
Доставката,получавате на адрес,посочен от Вас.
Качеството е перфектно!
Вирджиния Голд -40 лв/кг
Вирджиния Лайт -35 лв/кг
Вирджиния Бленд -35 лв/кг
Ориенталски -30 лв/кг
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http://obiavidnes.com/obiava/77753/prodavam-fabrichno-naryazan-tyutyun-zlatna-virdjiniya

Продавам Нарязан Тютюн – Екстра Качество
Продавам нарязан тютюн Златна Вирджиния!
Фино нарязан,обезпрашен и идеално почистен .
Готов за пълнене на цигари,както с ръчна,така и с електрическа машинка.
Няма неприятна миризма,лютивина и парене.
Мек ,плътен вкус и приятен аромат.
Тютюна е силен,среден или слаб.
По желание се ароматизира с шоколад,ванилия,череша и много други.
Доставката,получавате на адрес,посочен от Вас.
Качеството е перфектно!
Вирджиния Голд -40 лв/кг
Вирджиния Лайт -35 лв/кг
Вирджиния Бленд -35 лв/кг
Ориенталски -30 лв/кг
http://obiavidnes.com/obiava/77752/prodavam-naryazan-tyutyun--ekstra-kachestvo

Продавам Перфектно Нарязан Тютюн
Продавам нарязан тютюн Златна Вирджиния!
Фино нарязан,обезпрашен и идеално почистен .
Готов за пълнене на цигари,както с ръчна,така и с електрическа машинка.
Няма неприятна миризма,лютивина и парене.
Мек ,плътен вкус и приятен аромат.
Тютюна е силен,среден или слаб.
По желание се ароматизира с шоколад,ванилия,череша и много други.
Доставката,получавате на адрес,посочен от Вас.
Качеството е перфектно!
Вирджиния Голд -40 лв/кг
Вирджиния Лайт -35 лв/кг
Вирджиния Бленд -35 лв/кг
Ориенталски -30 лв/кг
http://obiavidnes.com/obiava/77751/prodavam-perfektno-naryazan-tyutyun

Продавам Уникален Нарязан Тютюн Вирджиния
Продавам нарязан тютюн Златна Вирджиния!
Фино нарязан,обезпрашен и идеално почистен .
Готов за пълнене на цигари,както с ръчна,така и с електрическа машинка.
Няма неприятна миризма,лютивина и парене.
Мек ,плътен вкус и приятен аромат.
Тютюна е силен,среден или слаб.
По желание се ароматизира с шоколад,ванилия,череша и много други.
Доставката,получавате на адрес,посочен от Вас.
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Качеството е перфектно!
Вирджиния Голд -40 лв/кг
Вирджиния Лайт -35 лв/кг
Вирджиния Бленд -35 лв/кг
Ориенталски -30 лв/кг
http://obiavidnes.com/obiava/77750/prodavam-unikalen-naryazan-tyutyun-virdjiniya

Продавам Нарязан Тютюн - Високо Качество
Продавам нарязан тютюн Златна Вирджиния!
Фино нарязан,обезпрашен и идеално почистен .
Готов за пълнене на цигари,както с ръчна,така и с електрическа машинка.
Няма неприятна миризма,лютивина и парене.
Мек ,плътен вкус и приятен аромат.
Тютюна е силен,среден или слаб.
По желание се ароматизира с шоколад,ванилия,череша и много други.
Доставката,получавате на адрес,посочен от Вас.
Качеството е перфектно!
Вирджиния Голд -40 лв/кг
Вирджиния Лайт -35 лв/кг
Вирджиния Бленд -35 лв/кг
Ориенталски -30 лв/кг
http://obiavidnes.com/obiava/77749/prodavam-naryazan-tyutyun---visoko-kachestvo

Продавам Нарязан Тютюн За Цигари
Продавам нарязан тютюн Златна Вирджиния!
Фино нарязан,обезпрашен и идеално почистен .
Готов за пълнене на цигари,както с ръчна,така и с електрическа машинка.
Няма неприятна миризма,лютивина и парене.
Мек ,плътен вкус и приятен аромат.
Тютюна е силен,среден или слаб.
По желание се ароматизира с шоколад,ванилия,череша и много други.
Доставката,получавате на адрес,посочен от Вас.
Качеството е перфектно!
Вирджиния Голд -40 лв/кг
Вирджиния Лайт -35 лв/кг
Вирджиния Бленд -35 лв/кг
Ориенталски -30 лв/кг
http://obiavidnes.com/obiava/77748/prodavam-naryazan-tyutyun-za-cigari

Продавам Нарязан Тютюн - Перфектно Качество
Продавам нарязан тютюн Златна Вирджиния!
Фино нарязан,обезпрашен и идеално почистен .
Готов за пълнене на цигари,както с ръчна,така и с електрическа машинка.
Няма неприятна миризма,лютивина и парене.
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Мек ,плътен вкус и приятен аромат.
Тютюна е силен,среден или слаб.
По желание се ароматизира с шоколад,ванилия,череша и много други.
Доставката,получавате на адрес,посочен от Вас.
Качеството е перфектно!
Вирджиния Голд -40 лв/кг
Вирджиния Лайт -35 лв/кг
Вирджиния Бленд -35 лв/кг
Ориенталски -30 лв/кг
http://obiavidnes.com/obiava/77747/prodavam-naryazan-tyutyun---perfektno-kachestvo

Продавам Висококачествен Нарязан Тютюн
Продавам нарязан тютюн Златна Вирджиния!
Фино нарязан,обезпрашен и идеално почистен .
Готов за пълнене на цигари,както с ръчна,така и с електрическа машинка.
Няма неприятна миризма,лютивина и парене.
Мек ,плътен вкус и приятен аромат.
Тютюна е силен,среден или слаб.
По желание се ароматизира с шоколад,ванилия,череша и много други.
Доставката,получавате на адрес,посочен от Вас.
Качеството е перфектно!
Вирджиния Голд -40 лв/кг
Вирджиния Лайт -35 лв/кг
Вирджиния Бленд -35 лв/кг
Ориенталски -30 лв/кг
http://obiavidnes.com/obiava/77746/prodavam-visokokachestven-naryazan-tyutyun

Продавам Фабрично Нарязан Тютюн
Продавам нарязан тютюн Златна Вирджиния!
Фино нарязан,обезпрашен и идеално почистен .
Готов за пълнене на цигари,както с ръчна,така и с електрическа машинка.
Няма неприятна миризма,лютивина и парене.
Мек ,плътен вкус и приятен аромат.
Тютюна е силен,среден или слаб.
По желание се ароматизира с шоколад,ванилия,череша и много други.
Доставката,получавате на адрес,посочен от Вас.
Качеството е перфектно!
Вирджиния Голд -40 лв/кг
Вирджиния Лайт -35 лв/кг
Вирджиния Бленд -35 лв/кг
Ориенталски -30 лв/кг
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http://obiavidnes.com/obiava/77745/prodavam-fabrichno-naryazan-tyutyun

Детективска Агенция Фокс-Частни Детективи -София
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/77744/detektivska-agenciya-foks-chastni-detektivi--sofiya

Детективски услуги за София и страната - По договаряне
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/77743/detektivski-uslugi-za-sofiya-i-stranata---po-dogovaryane

ASRock Z87M Extreme4
ASRock Z87M Extreme4, Z87, LGA1150, DDR3, 2x PCI-E 3.0 (CF/SLi) (HDMI & DVI), DTS Connect SB7.1, Lan1000, 6xSATA
6Gb/s RAID 0,1,5,10, 4x USB3.0, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/77717/asrock-z87m-extreme4

Asus H61M-K
Asus H61M-K, H61(B3), LGA1155, DDR3, PCI-E 3.0 (DVI), SB7.1, Lan1000, SATA2, uATX
http://obiavidnes.com/obiava/77714/asus-h61m-k

ASUS M5A99FX PRO R2.0
ASUS M5A99FX PRO R2.0, AMD 990X, AM3+ (до 140W), DDR3, 4x PCI-E (SLi/CF), DTS Connect SB7.1, Lan1000, 7x SATA
6Gb/s, eSATA, 2x USB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/77712/asus-m5a99fx-pro-r20

ATI R7 250X
ATI R7 250X, 1GB, ASUS R7250X-1GD5, PCI-E3.0, DDR5, 128bit, HDMI, DVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/77711/ati-r7-250x

Детективска Агенция Дискрет-Русе Шумен Велико Търново
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/77742/detektivska-agenciya-diskret-ruse-shumen-veliko-tyrnovo

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
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http://obiavidnes.com/obiava/77741/detektivska-agenciya-diskret-burgas-ravda-sozopol-pomorie-primorsko

Избери най-евтините летни автомобилни гуми онлайн
Лятото наближава, а с него и сезонът на летните автомобилни гуми. E-gumi.com предоставя голям избор от
най-добрите летни гуми, както и се стреми да предлага най-евтините летни гуми на пазара.
http://obiavidnes.com/obiava/77740/izberi-nay-evtinite-letni-avtomobilni-gumi-onlayn

ATI R7 250X
ATI R7 250X, 2GB, ASUS R7250X-2GD5, PCI-E3.0, DDR5, 128bit, HDMI, 2xDVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/77707/ati-r7-250x

ATI R7 260X
ATI R7 260X, 1GB, ASUS R7260X-DC2OC-1GD5, PCI-E3.0, DDR5, 128bit, HDMI, 2xDVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/77702/ati-r7-260x

GF 210
GF 210, 512MB Asus 210-SL-TC1GD3-L, ниско-профилна, безвентилаторно охлаждане, PCI-E, DDR3, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/77701/gf-210

GF GT 640
GF GT 640, 1GB, ASUS GT640-1GD5-L, PCI-E, DDR5, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/77700/gf-gt-640

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/77739/detektivska-agenciya-inkognito-chasten-detektiv
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ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/77738/detektivska-agenciya-inkognito-chasten-detektiv

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/77737/detektivska-agenciya-inkognito-chasten-detektiv
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Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/77736/detektivska-agenciya-inkognito-chasten-detektiv

GF GTX 650 Ti
GF GTX 650 Ti, 1GB Asus GTX650TI-PH-1GD5, PCI-E 3.0, DDR5, 128bit, HDMI, 2x DVI
http://obiavidnes.com/obiava/77699/gf-gtx-650-ti

GF GTX 750 Ti
GF GTX 750 Ti, 2GB Asus GTX750TI-PH-2GD5, PCI-E 3.0, DDR5, 128bit, HDMI, 2x DVI
http://obiavidnes.com/obiava/77696/gf-gtx-750-ti

Адвокатска Кантора"КОРЕКТ"-КУПУВАМЕ БИЗНЕС-ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
СУПЕР
ПРОФЕСИОНАЛНА
ОФЕРТА
ЗА
"ИЗКУПУВАНЕ"
ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ФИНАНСОВИ И ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ!!!

НА

ТЪРГОВСКИ

ДРУЖЕСТВА

СЪС

Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
След консултация с нас по конкретния правен казус,ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори,процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ
ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
Адвокатска Кантора "КОРЕКТ"
тел.0897558320 0885017754
http://kupuvamebusiness.blogspot.com/
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http://obiavidnes.com/obiava/77735/advokatska-kantorakorekt-kupuvame-biznes-firmi-sys-zadyljeniya

Адвокатска Кантора"КОРЕКТ"
СУПЕР
ПРОФЕСИОНАЛНА
ОФЕРТА
ЗА
"ИЗКУПУВАНЕ"
ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ФИНАНСОВИ И ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ!!!

НА

ТЪРГОВСКИ

ДРУЖЕСТВА

СЪС

Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
След консултация с нас по конкретния правен казус,ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори,процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ
ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
Адвокатска Кантора "КОРЕКТ"
тел.0897558320 0885017754
http://kupuvamebusiness.blogspot.com/
http://obiavidnes.com/obiava/77734/advokatska-kantorakorekt

GF GTX 780 Ti
GF GTX 780 Ti, 3GB Asus GTX780TI-DC2OC-3GD5, PCI-E 3.0, DDR5, 384bit, HDMI, 2xDVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/77695/gf-gtx-780-ti

GF GTX TITAN Black
GF GTX TITAN Black, 6GB Asus GTXTITANBLACK-6GD5, PCI-E 3.0, DDR5, 384bit, HDMI, 2xDVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/77694/gf-gtx-titan-black

Унисекс аромати !!!
Опитайте новите мъжки, дамски, както и унисекс аромати от Aromi.bg. За нас е най-важно да ви представим нашето
"ноу хау", а именно: "Качеството над всичко останало"!
http://obiavidnes.com/obiava/77733/uniseks-aromati--

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/77732/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-plovdiv
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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/77731/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
http://obiavidnes.com/obiava/77730/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

Батерии 2x FUJICELL Alkaline AA
Батерии 2x FUJICELL Alkaline AA, Platinum Version, 1.5V
http://obiavidnes.com/obiava/77689/baterii-2x-fujicell-alkaline-aa

унищожаване на хлебарки, насекоми, кърлежи, бълхи, дървеници, оси и др.
Лицензирана ДДД фирма за борба с вредители, работеща под контрола на РИОКОЗ (ХЕИ).
ДЕЗИНФЕКЦИЯ – унищожаване на патогенни микроорганизми.
ДЕЗИНСЕКЦИЯ – унищожаване на инсекти хлебарки, мравки, бълхи, мухи, комари, дървеници,кърлежи,оси и други
насекоми.
ДЕРАТИЗАЦИЯ – унищожаване на вредни гризачи мишки, плъхове и други.
ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ - обработка на тревни площи против кърлежи и други.
РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА - предпазване на растенията от болести, неприятели и плевели с най – качествените материали,
одобрени от Министерство на здравеопазването, като се съобразим с всички мерки за Вашето здраве и извършим
процедурите в най – удобното за Вас време. НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СА:
ЗА ГРАЖДАНИ:
Обработка на жилища, общи части, входове, къщи, тавани, мазета, тревни площи и други против хлебарки, бълхи,
кърлежи, дървеници, плъхове, мишки и всякакви други битови вредители.
ЗА ФИРМИ:
Абонаментни договори и еднократни обработки в съответствие с действащите в страната нормативни документи,
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регламентиращи ДДД дейностите в Република България.
Абонаментът включва посещение и обработка /дезинсекция и дератизация/ на всички договорирани обекти един път на
месец или тримесечие, без прекъсване на Вашия производствен процес съобразно работното Ви време, като даваме
гаранция за освобождаване на обектите от вредни насекоми и гризачи.
GSM: 0876896482 / 02 416 94 46 Работно време
07:00 - 23:00
Цени до 75 кв. м.- 30 лв. / до 100 кв. м.- 0,40 лв. кв. м. / до 300 кв. м. - 0,25 лв. кв. м. / над 300 кв. м. - по договаряне
http://obiavidnes.com/obiava/77729/unishtojavane-na-hlebarki-nasekomi-kyrleji-bylhi-dyrvenici-osi-i-dr

унищожаване на хлебарки, насекоми, кърлежи, бълхи, дървеници, оси и др.
Лицензирана ДДД фирма за борба с вредители, работеща под контрола на РИОКОЗ (ХЕИ).
ДЕЗИНФЕКЦИЯ – унищожаване на патогенни микроорганизми.
ДЕЗИНСЕКЦИЯ – унищожаване на инсекти хлебарки, мравки, бълхи, мухи, комари, дървеници,кърлежи,оси и други
насекоми.
ДЕРАТИЗАЦИЯ – унищожаване на вредни гризачи мишки, плъхове и други.
ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ - обработка на тревни площи против кърлежи и други.
РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА - предпазване на растенията от болести, неприятели и плевели с най – качествените материали,
одобрени от Министерство на здравеопазването, като се съобразим с всички мерки за Вашето здраве и извършим
процедурите в най – удобното за Вас време. НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СА:
ЗА ГРАЖДАНИ:
Обработка на жилища, общи части, входове, къщи, тавани, мазета, тревни площи и други против хлебарки, бълхи,
кърлежи, дървеници, плъхове, мишки и всякакви други битови вредители.
ЗА ФИРМИ:
Абонаментни договори и еднократни обработки в съответствие с действащите в страната нормативни документи,
регламентиращи ДДД дейностите в Република България.
Абонаментът включва посещение и обработка /дезинсекция и дератизация/ на всички договорирани обекти един път на
месец или тримесечие, без прекъсване на Вашия производствен процес съобразно работното Ви време, като даваме
гаранция за освобождаване на обектите от вредни насекоми и гризачи.
GSM: 0876896482 / 02 416 94 46 Работно време
07:00 - 23:00
Цени до 75 кв. м.- 30 лв. / до 100 кв. м.- 0,40 лв. кв. м. / до 300 кв. м. - 0,25 лв. кв. м. / над 300 кв. м. - по договаряне
http://obiavidnes.com/obiava/77728/unishtojavane-na-hlebarki-nasekomi-kyrleji-bylhi-dyrvenici-osi-i-dr

Ветролукс
Ветролукс предлага на вашето внимание - Стъклени козирки, стъклени парапети, Интериорни врати, обков, душ кабини
http://obiavidnes.com/obiava/77727/vetroluks

Ветролукс
Ветролукс предлага на вашето внимание - Стъклени козирки, стъклени парапети, Интериорни врати, обков, душ кабини
http://obiavidnes.com/obiava/77726/vetroluks

Захранване за преносими компютри Lenovo
Захранване за преносими компютри Lenovo
http://obiavidnes.com/obiava/77685/zahranvane-za-prenosimi-kompyutri-lenovo

Захранване за преносими компютри Lenovo
Захранване за преносими компютри Lenovo
http://obiavidnes.com/obiava/77684/zahranvane-za-prenosimi-kompyutri-lenovo
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Захранване за преносими компютри Lenovo
Захранване за преносими компютри Lenovo
http://obiavidnes.com/obiava/77683/zahranvane-za-prenosimi-kompyutri-lenovo

Захранване за преносими компютри Lenovo
Захранване за преносими компютри Lenovo
http://obiavidnes.com/obiava/77682/zahranvane-za-prenosimi-kompyutri-lenovo

ON Networks N150 WiFi Router
ON Networks N150 WiFi Router, 2Ports Switch
http://obiavidnes.com/obiava/77681/on-networks-n150-wifi-router

ASRock 970 Extreme4
ASRock 970 Extreme4, AMD 970, AM3+(до 140W), DDR3, 3x PCI-E (SLi/CF), SB7.1, Lan1000, 5x SATA 6Gb/s RAID 0, 1, 5,
eSATA 6Gb/s, 1394, 2x USB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/77725/asrock-970-extreme4

ASRock 980DE3/U3S3
ASRock 980DE3/U3S3, AM3+(до 140W), AMD RX881/760G, DDR3, PCI-E, SB5.1, Lan1000, 2x SATA 6Gb/s, 2x USB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/77724/asrock-980de3u3s3

ASRock B75M R2.0
ASRock B75M R2.0, B75, LGA1155, DDR3, PCI-E 3.0 (CF)(HDMI & DVI), SB5.1, Lan1000, 3x SATA 6Gb/s, 2x USB3.0, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/77723/asrock-b75m-r20

ASRock FM2A78M-ITX+
ASRock FM2A78M-ITX+, AMD A78, FM2+, DDR3, PCI-E 3.0 (2x HDMI (In/Out) & DVI), DTS Connect SB7.1, Lan1000, 6xSATA
RAID 6Gb/s 0,1,10, 2x USB3.0, mini-ITX
http://obiavidnes.com/obiava/77722/asrock-fm2a78m-itx

ГОЛЕМИ ФАНТАЗИИ,ГОЛЕМИ ИЗНЕНАДИ И БЕЗУМНИ ИЗЖИВЯВАНИЯ GSM: 090 363 083
ГОЛЕМИ ФАНТАЗИИ,ГОЛЕМИ ИЗНЕНАДИ И БЕЗУМНИ ИЗЖИВЯВАНИЯ GSM: 090 363 083
http://obiavidnes.com/obiava/77721/golemi-fantaziigolemi-iznenadi-i-bezumni-izjivyavaniya-gsm-090-363-083

АЗ СЪМ МАЯ И ТАКА ЩЕ ТЕ ОМАЯ GSM: 090 363 149
АЗ СЪМ МАЯ И ТАКА ЩЕ ТЕ ОМАЯ GSM: 090 363 149
http://obiavidnes.com/obiava/77720/az-sym-maya-i-taka-shte-te-omaya--gsm-090-363-149

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 ,
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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/77716/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

продавам 27.700 дка зем.земя нива обработваема цял парцел в област бургас
продавам 27.700 декара земеделска земя нива обработваема цял парцел трета категория намира се на 300 метра от
регулацията на село житосвят община карнобат област бургас земята е чернозем и се обработва няма сключен договор
с арендатор на 300 метра от парцела има главен асфалтиран път за бургас и ямбол парцела е на 30 километра от
морето и на 10 километра от магистрала тракия бургас софия
http://obiavidnes.com/obiava/77715/prodavam-27700-dka-zemzemya-niva-obrabotvaema-cyal-parcel-v-oblast-burgas

Детективска агенция Авалон-24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и …
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http;//avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/77713/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi

Продавам земеделска земя в област Пловдив-Пазарджик
Собственик продава парцели и земеделски земи в общини: Пловдив, Пазарджик, Родопи, Марица, Асеновград, Кричим,
Куклен, Лъки, Перущица, Първомай, Садово, Стамболийски,
в землищата на селата: Асеновград, Алеко Константиново, Белащица, Бенковски, Благоевград, Блатец, Браниполе,
Брестник, Брестовица, Буковлък, Верен, Виница, Войводиново, Войсил, Гелеменово, Главиница, Говедаре, Горна Махала,
Горни Воден, Горно Александрово, Градина, Гранит, Граф Игнатиево, Динката, Джигурово, Добровница, Долна Махала,
Долни Воден, Драгор, Желязно, Звъничево, Златитрап, Златовръх, Ивайло, Извор, Изгрев, Йоаким Груево, Искра,
Исперихово, Кадиево, Караджово, Караджалово, Катуница, Козарско, Костиево, Кочево, Кричим, Крумово, Куклен,
Куртово Конаре, Леново, Лозен, Мало Конаре, Марково, Медковец, Мененкьово, Милево, Мокрище, Мулдава, Ново Село,
Огняново, Опълченец, Оризари,
Отец-Кирилово, Павелско, Пазарджик,Перущица, Пловдив, Православен, Първенец, Радиново, Равда, Рогош, Руен, Садово,
Севлиево, Синитово, Симеоновец, Стамболийски, Строево, Търняне, Тополчане, Триводици, Труд, Устина, Хасково,
Храбрино, Цалапица, Царацово, Черна гора, Чешнегирово, Чурен, Юнаците, Ягодово, Ямбол
GSM: 0887644838
Email: alikaeood@gmail.com
http://www.apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/77710/prodavam-zemedelska-zemya-v-oblast-plovdiv-pazardjik
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ЧАКАМ С МЕН ДА БЪДЕШ ЛОШ,ДА ГО УДАРИМ НА ЛЮБОВ. GSM: 090 363 049
ЧАКАМ С МЕН ДА БЪДЕШ ЛОШ,ДА ГО УДАРИМ НА ЛЮБОВ. GSM: 090 363 049
http://obiavidnes.com/obiava/77709/chakam-s-men-da-bydesh-loshda-go-udarim-na-lyubov-gsm-090-363-049

Изработка на САЙТ с отстъпка 40 процента - Промоция
Изработка на сайт с отстъпка 40 %
Евтино изработване на УНИКАЛНИ сайтове.
Качество на Атрактивно Ниски Цени!
Уеб дизайн студио G-World Web Art
Вижте още на сайта: http://WWW.SITEONEBG.COM
Поръчайте:
Безплатен Онлайн магазин,
Фирмен или Личен Уебсайт / + Лого / - цена: 72.00 лв.
Изработка на Динамичен уебсайт ( с Админ-панел ) / + Лого / - 90.00 лв.
Изработка на луксозен Онлайн - магазин / + Лого / - само за 165.00 лв.
Изработка на Сайт за Хотел,
Сайт за колективно пазаруване с отстъпки,
и МНОГО ДРУГИ на преференциални цени.
Побързайте. Възползвайте се от Отстъпка за изработка на сайт до -40% сега.
Вижте още на сайта: http://WWW.SITEONEBG.COM
За контакт:
Skype: zed7774
E-mail: g100 [at] mail.bg
GSM: 088 505 45 86 ( +359 88 505 45 86 )
http://obiavidnes.com/obiava/77708/izrabotka-na-sayt-s-otstypka-40-procenta---promociya

SEO за Jabse
Управление и качествено изпълнение на оптимизирани сайтове за jabse.
http://obiavidnes.com/obiava/77706/seo-za-jabse

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.
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- 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/77705/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-sofiya-plovdiv-varnaburgas

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/77704/detektivska-agenciya-foks-chasten-detektiv-plovdivpazardjik-0888400413

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Банско Благоевград Сандански
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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/77703/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-bansko-blagoevgrad-sandanski

3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране
на сгради и Графичен дизайн.
3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен
дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална
визия
http://obiavidnes.com/obiava/77698/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proe

3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране
на сгради и Графичен дизайн.
3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен
дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална
визия
http://obiavidnes.com/obiava/77697/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proe

унищожаване на инсекти хлебарки, мравки, бълхи, мухи, комари, дървеници,кърлежи,оси
Лицензирана ДДД фирма за борба с вредители, работеща под контрола на РИОКОЗ (ХЕИ).
ДЕЗИНФЕКЦИЯ – унищожаване на патогенни микроорганизми.
ДЕЗИНСЕКЦИЯ – унищожаване на инсекти хлебарки, мравки, бълхи, мухи, комари, дървеници,кърлежи,оси и други
насекоми.
ДЕРАТИЗАЦИЯ – унищожаване на вредни гризачи мишки, плъхове и други.
ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ - обработка на тревни площи против кърлежи и други.
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РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА - предпазване на растенията от болести, неприятели и плевели с най – качествените материали,
одобрени от Министерство на здравеопазването, като се съобразим с всички мерки за Вашето здраве и извършим
процедурите в най – удобното за Вас време. НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СА:
ЗА ГРАЖДАНИ:
Обработка на жилища, общи части, входове, къщи, тавани, мазета, тревни площи и други против хлебарки, бълхи,
кърлежи, дървеници, плъхове, мишки и всякакви други битови вредители.
ЗА ФИРМИ:
Абонаментни договори и еднократни обработки в съответствие с действащите в страната нормативни документи,
регламентиращи ДДД дейностите в Република България.
Абонаментът включва посещение и обработка /дезинсекция и дератизация/ на всички договорирани обекти един път на
месец или тримесечие, без прекъсване на Вашия производствен процес съобразно работното Ви време, като даваме
гаранция за освобождаване на обектите от вредни насекоми и гризачи.
GSM: 0876896482 / 02 416 94 46 Работно време
07:00 - 23:00
Цени до 75 кв. м.- 30 лв. / до 100 кв. м.- 0,40 лв. кв. м. / до 300 кв. м. - 0,25 лв. кв. м. / над 300 кв. м. - по договаряне
http://obiavidnes.com/obiava/77693/unishtojavane-na-insekti-hlebarki-mravki-bylhi-muhi-komari-dyrvenicikyrleji

унищожаване на инсекти хлебарки, мравки, бълхи, мухи, комари, дървеници,кърлежи,оси
Лицензирана ДДД фирма за борба с вредители, работеща под контрола на РИОКОЗ (ХЕИ).
ДЕЗИНФЕКЦИЯ – унищожаване на патогенни микроорганизми.
ДЕЗИНСЕКЦИЯ – унищожаване на инсекти хлебарки, мравки, бълхи, мухи, комари, дървеници,кърлежи,оси и други
насекоми.
ДЕРАТИЗАЦИЯ – унищожаване на вредни гризачи мишки, плъхове и други.
ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ - обработка на тревни площи против кърлежи и други.
РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА - предпазване на растенията от болести, неприятели и плевели с най – качествените материали,
одобрени от Министерство на здравеопазването, като се съобразим с всички мерки за Вашето здраве и извършим
процедурите в най – удобното за Вас време. НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СА:
ЗА ГРАЖДАНИ:
Обработка на жилища, общи части, входове, къщи, тавани, мазета, тревни площи и други против хлебарки, бълхи,
кърлежи, дървеници, плъхове, мишки и всякакви други битови вредители.
ЗА ФИРМИ:
Абонаментни договори и еднократни обработки в съответствие с действащите в страната нормативни документи,
регламентиращи ДДД дейностите в Република България.
Абонаментът включва посещение и обработка /дезинсекция и дератизация/ на всички договорирани обекти един път на
месец или тримесечие, без прекъсване на Вашия производствен процес съобразно работното Ви време, като даваме
гаранция за освобождаване на обектите от вредни насекоми и гризачи.
GSM: 0876896482 / 02 416 94 46 Работно време
07:00 - 23:00
Цени до 75 кв. м.- 30 лв. / до 100 кв. м.- 0,40 лв. кв. м. / до 300 кв. м. - 0,25 лв. кв. м. / над 300 кв. м. - по договаряне
http://obiavidnes.com/obiava/77692/unishtojavane-na-insekti-hlebarki-mravki-bylhi-muhi-komari-dyrvenicikyrleji

унищожаване на инсекти хлебарки, мравки, бълхи, мухи, комари, дървеници,кърлежи,оси
Лицензирана ДДД фирма за борба с вредители, работеща под контрола на РИОКОЗ (ХЕИ).
ДЕЗИНФЕКЦИЯ – унищожаване на патогенни микроорганизми.
ДЕЗИНСЕКЦИЯ – унищожаване на инсекти хлебарки, мравки, бълхи, мухи, комари, дървеници,кърлежи,оси и други
насекоми.
ДЕРАТИЗАЦИЯ – унищожаване на вредни гризачи мишки, плъхове и други.
ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ - обработка на тревни площи против кърлежи и други.
РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА - предпазване на растенията от болести, неприятели и плевели с най – качествените материали,
одобрени от Министерство на здравеопазването, като се съобразим с всички мерки за Вашето здраве и извършим
процедурите в най – удобното за Вас време. НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СА:
ЗА ГРАЖДАНИ:
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Обработка на жилища, общи части, входове, къщи, тавани, мазета, тревни площи и други против хлебарки, бълхи,
кърлежи, дървеници, плъхове, мишки и всякакви други битови вредители.
ЗА ФИРМИ:
Абонаментни договори и еднократни обработки в съответствие с действащите в страната нормативни документи,
регламентиращи ДДД дейностите в Република България.
Абонаментът включва посещение и обработка /дезинсекция и дератизация/ на всички договорирани обекти един път на
месец или тримесечие, без прекъсване на Вашия производствен процес съобразно работното Ви време, като даваме
гаранция за освобождаване на обектите от вредни насекоми и гризачи.
GSM: 0876896482 / 02 416 94 46 Работно време
07:00 - 23:00
Цени до 75 кв. м.- 30 лв. / до 100 кв. м.- 0,40 лв. кв. м. / до 300 кв. м. - 0,25 лв. кв. м. / над 300 кв. м. - по договаряне
http://obiavidnes.com/obiava/77691/unishtojavane-na-insekti-hlebarki-mravki-bylhi-muhi-komari-dyrvenicikyrleji

унищожаване на инсекти хлебарки, мравки, бълхи, мухи, комари, дървеници,кърлежи,оси
Лицензирана ДДД фирма за борба с вредители, работеща под контрола на РИОКОЗ (ХЕИ).
ДЕЗИНФЕКЦИЯ – унищожаване на патогенни микроорганизми.
ДЕЗИНСЕКЦИЯ – унищожаване на инсекти хлебарки, мравки, бълхи, мухи, комари, дървеници,кърлежи,оси и други
насекоми.
ДЕРАТИЗАЦИЯ – унищожаване на вредни гризачи мишки, плъхове и други.
ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ - обработка на тревни площи против кърлежи и други.
РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА - предпазване на растенията от болести, неприятели и плевели с най – качествените материали,
одобрени от Министерство на здравеопазването, като се съобразим с всички мерки за Вашето здраве и извършим
процедурите в най – удобното за Вас време. НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СА:
ЗА ГРАЖДАНИ:
Обработка на жилища, общи части, входове, къщи, тавани, мазета, тревни площи и други против хлебарки, бълхи,
кърлежи, дървеници, плъхове, мишки и всякакви други битови вредители.
ЗА ФИРМИ:
Абонаментни договори и еднократни обработки в съответствие с действащите в страната нормативни документи,
регламентиращи ДДД дейностите в Република България.
Абонаментът включва посещение и обработка /дезинсекция и дератизация/ на всички договорирани обекти един път на
месец или тримесечие, без прекъсване на Вашия производствен процес съобразно работното Ви време, като даваме
гаранция за освобождаване на обектите от вредни насекоми и гризачи.
GSM: 0876896482 / 02 416 94 46 Работно време
07:00 - 23:00
Цени до 75 кв. м.- 30 лв. / до 100 кв. м.- 0,40 лв. кв. м. / до 300 кв. м. - 0,25 лв. кв. м. / над 300 кв. м. - по договаряне
http://obiavidnes.com/obiava/77690/unishtojavane-na-insekti-hlebarki-mravki-bylhi-muhi-komari-dyrvenicikyrleji

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/77688/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-burgas

Страница 20/120

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

09.03.2014

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/77687/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
http://obiavidnes.com/obiava/77686/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

Батерии 4 + 2 промо Philips Power Alkaline AA
Батерии 4 + 2 промо Philips Power Alkaline AA, 1.5V
http://obiavidnes.com/obiava/77680/baterii-4--2-promo-philips-power-alkaline-aa

Батерии 4x Philips Longlife AA
Батерии 4x Philips Longlife AA, 1.5V
http://obiavidnes.com/obiava/77679/baterii-4x-philips-longlife-aa

Батерии 4x Philips Longlife AAA
Батерии 4x Philips Longlife AAA, 1.5V
http://obiavidnes.com/obiava/77678/baterii-4x-philips-longlife-aaa

Батерии 4x Philips Longlife AAA
Батерии 4x Philips Longlife AAA, 1.5V
http://obiavidnes.com/obiava/77677/baterii-4x-philips-longlife-aaa
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продавам тютюн вирджиния
Продавам тютюн вирджиния преминал е през термична обработка това му придава вкус и аромат не пари на гърлото и
не мирише в затворени помещения .На закупени по голями количества правим отстъпка.Телефон за информация
0896716961.
http://obiavidnes.com/obiava/77676/prodavam-tyutyun-virdjiniya

Батерии 4x Philips Longlife Alkaline AA
Батерии 4x Philips Longlife Alkaline AA, 1.5V
http://obiavidnes.com/obiava/77675/baterii-4x-philips-longlife-alkaline-aa

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/77674/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

Батерии 4x Philips Power Alkaline AA
Батерии 4x Philips Power Alkaline AA, 1.5V
http://obiavidnes.com/obiava/77673/baterii-4x-philips-power-alkaline-aa

Батерии 4x Philips Power Alkaline
Батерии 4x Philips Power Alkaline, AAA, 1.5V
http://obiavidnes.com/obiava/77672/baterii-4x-philips-power-alkaline

Водоустойчива масажираща четка за баня
Водоустойчива масажираща четка за баня
Удобна ,функционална ,лека ,тя е вашата четка за баня.Ще изпитате удоволствие от банята и от масажа на четката.
Spin Spa e водоустойчива душ четка с дръжка, която не се плъзга.
Получавате я с 5 приставки:
Приставка за масаж с гумени масажисти, вплетени в четка
Приставка гъба за нежна ексфолиация
Приставка за Микродермабразио
Приставка пемза за педикюр
Приставка четка
Работи с 3 x АА батерии/които не са включени в комплекта/ и има две скорости - високи и ниски.
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Със своите вибриращи движения, Spin Spa не само почиства тялото ви, но подобрява и кръвообращението.
Подмладете кожата си , направете я свежа и спокойна! Цена 35лв
нтернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www,gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/77671/vodoustoychiva-masajirashta-chetka-za-banya

Детективска агенция Авалон-24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и …
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/77670/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi

Батерии 4x Philips Rechargeable AA
Батерии 4x Philips Rechargeable AA, 2600mAh, 1.2V
http://obiavidnes.com/obiava/77669/baterii-4x-philips-rechargeable-aa

Батерии 4x Philips Ultra Alkaline AA
Батерии 4x Philips Ultra Alkaline AA, 1.5V
http://obiavidnes.com/obiava/77668/baterii-4x-philips-ultra-alkaline-aa

Батерии 4x Philips Ultra Alkaline AAA
Батерии 4x Philips Ultra Alkaline AAA, 1.5V
http://obiavidnes.com/obiava/77667/baterii-4x-philips-ultra-alkaline-aaa

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio
3DKoev-Studio I-Pro
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKoev-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 Пловдив от400лв 700лв
https://www.facebook.com/3dkoevstudio http://superpc.site11.com
http://obiavidnes.com/obiava/77666/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio
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3DKoev-Studio I-Pro
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKoev-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 Пловдив от400лв 700лв
https://www.facebook.com/3dkoevstudio http://superpc.site11.com
http://obiavidnes.com/obiava/77665/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio
3DKoev-Studio I-Pro
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKoev-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 Пловдив от400лв 700лв
https://www.facebook.com/3dkoevstudio http://superpc.site11.com
http://obiavidnes.com/obiava/77664/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio
3DKoev-Studio I-Pro
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKoev-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 Пловдив от400лв 700лв
https://www.facebook.com/3dkoevstudio http://superpc.site11.com
http://obiavidnes.com/obiava/77663/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране
на сгради и Графичен дизайн.
3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен
дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална
визия
http://obiavidnes.com/obiava/77662/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proe

3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране
на сгради и Графичен дизайн.
3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен
дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална
визия
http://obiavidnes.com/obiava/77661/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proe

Детективск
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
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Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/77660/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-veliko-tyrnovo

Детективск
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/77659/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi--plovdiv-pazardjik-haskovo

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
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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/77658/detektivska-agenciya-foks--chasten-detektiv--cyalata-istina

15.6" (39.62 cm) Lenovo Y510p (59-390548)
15.6" (39.62 cm) Lenovo Y510p (59-390548), Metal Black, четириядрен Haswell Core i7 4700MQ 2.4/3.4 GHz, HD LED Display
& 2x GeForce GT 750M 2GB (SLi)(HDMI), 8GB, 8GB SSD & 1TB HDD, 2x USB3.0, Free DOS, 2.6kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/77657/156-3962-cm-lenovo-y510p-59-390548

2 Divoom UPO-3
2 Divoom UPO-3, 2x3W, черна, USB захранване
http://obiavidnes.com/obiava/77656/2-divoom-upo-3

Кана за жива и мъртва вода
ЖИВА И МЪРТВА ВОДА – кратка информация за чудесните и възможности!
Обикновената чешмяна вода е неутрална. Пълна е с примеси, като хлор, флуор, тежки метали, котлен камък
причинявщ камъни в бъбреците и жлъчката и много други заболявания. Като цяло водата по търбопроводите
разболява, отслабва имунната система. Хлорът в нея също, а освен това и подтиска и отслабва мозъчните
функции.
Какво прави електрическият активатор за ВОДА?
1. На електролитен принцип водата бива разделена от неутрална на жива и мъртва.
2. Живата Вода действа стимулиращо, тонизиращо и с възстановителни функции за човешкия организъм.
Жива вода за астма
Жива вода за простуди
Жива вода за опорно двигателната с-ма
Жива вода за дихателната с-ма
Жива вода за имунната с-ма
Жива вода за храносмилателната с-ма
Жива вода за ниско кръвно
Жива вода за съня
Жива вода за кръвоносната с-ма
Жива вода за тонуса
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Жива вода за нервната с-ма
Жива вода за идеална фигура
Жива вода киселините в стомаха
Жива вода за детоксикация
Мъртва вода за дезинфектант
Мъртва вода за високо кръвно
Мъртва вода за зъбобола
Мъртва вода за компреси
0877834902
http://obiavidnes.com/obiava/77655/kana-za-jiva-i-myrtva-voda

DLink DIR-816L
DLink DIR-816L, Dual Band & AC750 Wireless Router, 4Port Switch
http://obiavidnes.com/obiava/77654/dlink-dir-816l

Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate
Езикова школа Абилити организира курс по общ Английски.- ВТОРОнивоPre -intermediate
Цена 250 лв Продължителност -50 учебни часа.В цената не е включена цената на учебника .
Занятията се провеждат по системата New Headway the Third edition – Pre-Intermediate. Включени са аудио и видео уроци
в учебния план .
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
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/77653/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate

Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуална и полу – индивидуална подготовка по Английски език за изпити IELTS
,TOEFL ,FCE в удобно за Вас време.
Продължителност - 30 занятия.
Цена – 20 лева за занятие .
Таксата за курса включва учебните материали .
Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни материали, съобразени с
нуждите на обучаващите се.
Подготовката включва интерактивни задачи, свързани с изискванията за успешно представяне на изпита за
сертифициране на познанията и уменията :
Четене, слушане и устен отговор на въпрос.
Слушане и устен отговор на въпрос.
Четене, слушане и писмен отговор на въпрос.
Във всички раздели се тестват уменията , като се правят и анализират текущи практически тестове .
Курсистите се обучават в раздела Разговор, като се запознават с типовете въпроси, критериите и изисквания за
оценяване, структурата и времетраенето на отговора .
Те се упражняват върху теста – разговор , като записват гласовете си и така анализират индивидуалното си ниво по
отношение изискванията на задачата и нейното времетраене.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
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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/77652/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae

cours de bulgare pour
Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/77651/cours-de-bulgare-pour-trangers

Немски език - Индивидуално и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение и в малки групи по Немски 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
Предлагаме:
Подготовка за сертификати
Подготовка за матури
Подготовка за работа в Германия
Подготовка на деца и ученици
Разговорни курсове за поддържане на езиковата квалификация
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/77650/nemski-ezik---individualno--i-v-malki-grupi

Почивка в Пампорово! Нощувка + закуска + вечеря за ДВАМА на ТОП цена в Хотел Росица!
Уютният хотел Росица се намира в южната част на курортен комплекс Пампорово, близо до основните ски писти
(Студенец, Язовира и Снежанка). Разположен е сред гъста иглолистна гора и осигурява спокойствие за ползотворна
почивка.Хотел Росица , Пампорово предлага домашен уют и модерен комфорт, топло гостоприемство и отлично
съчетава идеално местоположение, съвременни удобства и отлично обслужване. Предлагаме 45 студиа и апартаменти.
Апартаментите са едностайни, двустайни и тристайни.Предлагаме:- камина- паркинг- ресторант с 60 места - Спа
център - масажи , сауна, джакузи, парна баня, - телевизор със сателитни програми- отопление- интернет- баня,
тоалетна- тераса с изглед- напълно оборудван кухненски боксВашата страхотна почивка в Пампорово!
За повече информация: http://www.allnewdeals.com/en/deals/223590
http://obiavidnes.com/obiava/77649/pochivka-v-pamporovo-noshtuvka--zakuska--vecherya-za-dvama-na-top-cena-v-hotel-ros

Почивка в Арбанаси! Нощувка + Закуска + Вечеря в Хотел Бохеми или Хотел Болярска Къща !
Арбанаси е чудесно място за почивка и разходка, където са се запазили и до днес старите обичаи и култура. В Арбанаси
може да се насладите на тишина и спокойствие, съчетано с прекрасна природа и чист въздух. Почивка в Арбанаси, хотел
Бохеми и хотел Болярска къща не само отморява, но вдъхва гордост от историческото минало на нашия народ, от
умението му да строи красиво, от майсторството на архитекти и иконописци.Хотел "Болярска къща" се намира в
центъра
на
архитектурно-исторически
резерват
Арбанаси.
За
повече
информация:
http://www.allnewdeals.com/en/deals/223595
http://obiavidnes.com/obiava/77648/pochivka-v-arbanasi-noshtuvka--zakuska--vecherya-v-hotel-bohemi-ili-hotel-bolyarska

Страница 28/120

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

09.03.2014

Почивка в уютния СПА-Хотел ИКОНОМОВ,Банско!
Добре дошли в уютния СПА-Хотел ИКОНОМОВ,Банско! На ваше разположение са 1 мезонет, 1 малък луксозен
апартамент, 12 двойни и тройни стаи, всяка с отделен санитарен възел и баня със сешоар , хладилник, кабелна ТВ,
минибар, чудесна гледка към планината от хотела. За вас работят и нашите механа и СПА център! Хотелът работи
успешно с настаняване на групи (организиран туризъм) деца, семейства, провеждане на семинари, зелени училища,
рехабилитационни програми, като предлага всички удобства на своите гости. През лятото с помощта на наш
инструктор и планински водач предлагаме: разходки в планината, наем на велосипеди и ATV, организиране на екскурзии до
близки дестинации (минерални басейни, старинни селища и манастири, преходи в Пирин и Рила с различна трудност).
За повече информация: http://www.allnewdeals.com/en/deals/221315
http://obiavidnes.com/obiava/77647/pochivka-v-uyutniya-spa-hotel-ikonomovbansko

ТОП ЦЕНА !!! Почивка в Халкидики! 4 нощувки + 4 закуски + 4 вечери
МестоположениеХотел Atrium 3* е разположен около 800 метра от плажа и на около 1 км от центъра на селището
Пефкохори, на първия ръкав на Халкидики - Касандра.Адрес: 630 85 Pefkohori Chalkidiki.За хотелаХотелът се състои от
няколко двуетажни корпуса, разположена на хълм над морето, сред борова гора. Хотелът е подходящ за спокойна
почивка.ПлажПолзва се градския плаж (едър пясък). Чадъри и шезлонги на басейна се предоставят безплатно на гостите
на хотела. Чадъри и шезлонги на плажа се ползват срещу доплащане (чадър+2 шезлонга – ок. 7 евро) или консумация от
заведенията на плажа.
За повече информация: http://www.allnewdeals.com/en/deals/221311/
http://obiavidnes.com/obiava/77646/top-cena--pochivka-v-halkidiki-4-noshtuvki--4-zakuski--4-vecheri

120GB
120GB, Intel 600, 530, SATA 6Gb/s, MLC, 2.5" (6.35 cm), 5г.
http://obiavidnes.com/obiava/77645/120gb-intel-600-530-sata-6gbs-mlc-25-635-cm-5g

120GB
120GB, Intel 600, DC S3500, SATA 6Gb/s, MLC, 2.5" (6.35 cm), 5г.
http://obiavidnes.com/obiava/77644/120gb-intel-600-dc-s3500-sata-6gbs-mlc-25-635-cm-5g

160GB
160GB, Intel 600, SSD SATA 6Gb/s, MLC, 2.5" (6.35 cm), 5г.
http://obiavidnes.com/obiava/77643/160gb-intel-600-ssd-sata-6gbs-mlc-25-635-cm-5g

240GB
240GB, Intel 600, DC S3500, SATA 6Gb/s, MLC, 2.5" (6.35 cm), 5г.
http://obiavidnes.com/obiava/77642/240gb-intel-600-dc-s3500-sata-6gbs-mlc-25-635-cm-5g

Хидрофобен ШПЕРПЛАТ директен вносител - www.shperplat. com
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на:
http://obiavidnes.com/obiava/77641/hidrofoben-shperplat-direkten-vnositel---wwwshperplat-com

480GB
480GB, Intel 600, DC S3500, SSD SATA 6Gb/s, MLC, 2.5" (6.35 cm), 5г.
http://obiavidnes.com/obiava/77640/480gb-intel-600-dc-s3500-ssd-sata-6gbs-mlc-25-635-cm-5g

Детективска Агенция Дискрет-Русе Шумен Велико Търново
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
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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/77639/detektivska-agenciya-diskret-ruse-shumen-veliko-tyrnovo

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/77638/detektivska-agenciya-diskret-burgas-ravda-sozopol-pomorie-primorsko

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/77637/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-plovdiv

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/77636/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/77635/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

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

Супер Бързи кредити от 500 до 1500 лв само 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/77634/super-byrzi-krediti-ot-500-do-1500-lv-samo-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
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http://obiavidnes.com/obiava/76944/byrzi-krediti-onlayn-ot-500-do-1500-lv-na-burzikreditibg

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1500 лв.
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/77275/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1500-lv

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

120GB
120GB, Kingston 600, KC300, SSD SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm), 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/77633/120gb-kingston-600-kc300-ssd-sata-6gbs-25-635-cm-3g

Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване
Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване с професионална прецизност!
Забравете разплискващите се кофи и вани за боя!
* 3 режима на пръскане - за вертикално или хоризонтално боядисвате
* регулируемата ширина на разпръскване
* прецизно боядисване на трудно достъпни места
* за всякакви бои и повърхности!
Пистолетът за боядисване Пейнт Зум е направен от висококачествени, супер здрави и ултра леки материали и мощен
мотор от 600 вата.
Боядисвате с всички видове бои, върху всякакви повърхности

Страница 32/120

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

09.03.2014

* стени
* тухли
* ламперия
* бетон
* масивно дърво и др.
С Пейнт Зум
* спестявате пари,
* изразходвате по-малко боя
* покритивате фино, гладко и равномерно
Такова качество е невъзможно да се постигне с четка и валяк!
Боядисвайте лесно с Пейнт Зум!
Гаранция 12м
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/77632/peynt-zuum---pistolet-za-super-byrzo-i-gladko-boyadisvane

Магнитни наколенки Др. Ливайн
Магнитни наколенки Др. Ливайн:
*** подобряват състоянието при болка в колянната става;
*** подпомагат втзстановяването при травми;
*** подобряват кръвообращението;
*** подходящи при спортни натоварвания;
*** удобни за носене и незабележими под дрехите;
Комплектът включва:
2 бр. магнитни наколенки;
1 бр. магнитна лента за ръка;
Цвят - черен
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/77631/magnitni-nakolenki--dr-livayn

Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
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Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/77630/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

Фриматор-ултразвуков пилинг
Фриматор-ултразвуков пилинг
Този апарат е специално разработен за почистване на петна и заглаждане на бръчки чрез високо-честотни вибрации,
които правят кожата по-мека и отстраняват повърхностния слой, себум и замърсявания.
Фроматорът отстранява акне и белези от шарка, намалява меланина и тъмните петна, и като резултат прави кожата
на лицето блестяща и свежа.
Проникващият ефект на ултразвука масажира и почиства кожата в дълбочина. Фимраторът почиства порите,
премахва ефективно петна,
бръчки, пъпки и роговия слой, така че кожата ви изглежда бяла, чиста и еластична.
Фриматорът е най-популярния козметичен инструмент.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
http://obiavidnes.com/obiava/77629/frimator-ultrazvukov-piling

250 лв. Бензинов двигател
Вид: 4-ри тактов двигател с въздушно охлаждане, хориз. вал
Кубатура, cm3: 163
Цилиндър, mm: 48х65
Степен на компресия: 7.0:1
Мощност, hp/rpm: 5.5/3600
Стартиране: Ръчно
Смазваща с-ма, L: 0.6
Резервоар, L: 3.6
Ниво на шума, db: 78
Тегло, kg: 14
Габарити, mm: 315x362x335
Предлагаме двигатели с вертикален или хоризонтален вал, различни мощности от водещи производители Subaru, Firman,
Genata, Briggs & Stratton, Sumec.
Цената е валидна само при закупуване от интернет или чрез заявка по телефон. Цената на място в магазините на
"Агроком" ЕООД е различна от обявената тук.
Агроком ЕООД
гр.Силистра, бул."Македония" 96
тел: 086 820 023, 0895 665 385
e-mail: agrokomsilistra@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/77628/250-lv-benzinov-dvigatel

340 лв. Моторна пръскачка 3WF-3S с джойстик
Моторна пръскачка подходяща за пръскане както на трайни насаждения, така и на зеленчуци. Моделът има
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допълнителна помпа, с което пръскачката може да пръска на 12 метра по вертикалата.
Вместимост: 14 L
Тегло нето: 11 kg
Обсег:
http://obiavidnes.com/obiava/77627/340-lv-motorna-pryskachka-3wf-3s-s-djoystik

270 лв. Моторна пръскачка 3WF-3 с джойстик
Моторна пръскачка подходяща за пръскане както на трайни насаждения, така и на зеленчуци.
Вместимост: 14 L
Тегло нето: 11 kg
Обсег:
http://obiavidnes.com/obiava/77626/270-lv-motorna-pryskachka-3wf-3-s-djoystik

185 лв. Пръскачка с акумулатор
Нов дизайн, комфортна, икономична и ефективна при употреба. Пръскачката използва необслужваел оловен акумулатор
с гел и миниатюрен електродвигател, задвижващ помпата, която създава налягането. Пулверизиращият ефект е 3-4
пъти по-ефективен в сравнение с обикновена ръчна пръскачка.
Позволява до 5-7 часа пръскане след всяко зареждане и може да изпръска 300-600 кг. разтвор.
Високо налягане, финно разпръскване.
Максимално налягане 0.2-0.4 Mpa
Олекотен дизайн - тегло 6.3 кг.
Резервоар 16 L.
Тегло с опаковката 7 кг.
Размери 38х20.5х25 см
Три различни дюзи в комплекта:
Единична - 0.25 - 0.33 МПа 1. - 1.5 л/мин
Раздвоена - 0.2 - 0.28 МПа 1.8 - 2.60 л/мин
Единична регулируема - 0.25 - 0.35 МПа 0.8 - 1.5 л/мин
С четири отвора - 0.2 - 0.3 МПа 0.1 - 1.6 л/мин
Машината е окомплектована с акумулатор и зарядно устройство!
Агроком ЕООД
гр.Силистра, бул."Македония" 96
тел: 086 820 023, 0895 665 385
e-mail: agrokomsilistra@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/77625/185-lv-pryskachka-s-akumulator

150 лв. Моторна коса - храсторез CG430
Двигател: бензинов, въздушно охлаждане, един цилиндър, двутактов.
Обем двигател: 42.7 куб. см.
Мощност: 1.25 kW /1.7 конски сили/
Обороти: 6500 об./мин.
Максимални обороти: 8000 об./мин.
Диаметър на ножа: 255 мм
Омасляване масло/бензин: 1: 40 /1 л бензин А95H: 25 мл двутактово масло/
Обем бензинов резервоар: 1 л
Ниво на вибрациите ляво/дясно 2,8/2,4 м/сек
http://obiavidnes.com/obiava/77624/150-lv-motorna-kosa---hrastorez-cg430

800 лв. Мотофреза ZS-500B4
Нисък разход на гориво - 0,4 литра/час бензин.
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Инвентар:
1. Колела 4х8
2. Браздир
3. Фрезови тела
Двигател: бензинов, 7 к.с.
Обем на цилиндъра: 208 куб. см.
Степен на сгъстяване: 8.5:1
Обем на резервоара: 3.2 л
Размер на буталото: 70*54
Общо тегло: 46/60 кг
Ширина на фрезоване: 1000 мм
Дълбочина на фрезоване:150-300 мм
Предавки: 0,1,2,-1
Тип редуктор: Маслен
Минимална консумация на гориво: 313 мл. / киловат час
Обем на резервоара на маслото: 600 мл.
Обем на маслото в скоростите: 0.950 л
Звуково налягане (ISO 5131): 83 dB A
Вибрации на кормилото: 14 м/с2/3315 об. мин.
Размери: 1110*820*880 мм
Доставка до цялата страна с куриерска служба. Плащане на място при получаването. Цената е валидна само при
закупуване от интернет или при заявка по телефона. Цената на място в магазините на "Агроком" ЕООД е различна от
обявената тук.
Агроком ЕООД
гр.Силистра, бул."Македония" 96
тел: 086 820 023, 0895 665 385
e-mail: agrokomsilistra@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/77623/800-lv-motofreza-zs-500b4

120GB
120GB, Kingston 600, SSD mSATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm), 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/77622/120gb-kingston-600-ssd-msata-6gbs-25-635-cm-3g

240GB
240GB, Kingston 600, KC300, SSDNow SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm), 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/77621/240gb-kingston-600-kc300-ssdnow-sata-6gbs-25-635-cm-3g

60GB
60GB, Kingston 600, KC300, SSD SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm), 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/77620/60gb-kingston-600-kc300-ssd-sata-6gbs-25-635-cm-3g

ДЕЗИНСЕКЦИЯ – унищожаване на инсекти хлебарки, мравки, бълхи, мухи, комари,
дървеници,кърлежи,оси
Лицензирана ДДД фирма за борба с вредители, работеща под контрола на РИОКОЗ (ХЕИ).
ДЕЗИНФЕКЦИЯ – унищожаване на патогенни микроорганизми.
ДЕЗИНСЕКЦИЯ – унищожаване на инсекти хлебарки, мравки, бълхи, мухи, комари, дървеници,кърлежи,оси и други
насекоми.
ДЕРАТИЗАЦИЯ – унищожаване на вредни гризачи мишки, плъхове и други.
ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ - обработка на тревни площи против кърлежи и други.
РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА - предпазване на растенията от болести, неприятели и плевели с най – качествените материали,
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одобрени от Министерство на здравеопазването, като се съобразим с всички мерки за Вашето здраве и извършим
процедурите в най – удобното за Вас време. НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СА:
ЗА ГРАЖДАНИ:
Обработка на жилища, общи части, входове, къщи, тавани, мазета, тревни площи и други против хлебарки, бълхи,
кърлежи, дървеници, плъхове, мишки и всякакви други битови вредители.
ЗА ФИРМИ:
Абонаментни договори и еднократни обработки в съответствие с действащите в страната нормативни документи,
регламентиращи ДДД дейностите в Република България.
Абонаментът включва посещение и обработка /дезинсекция и дератизация/ на всички договорирани обекти един път на
месец или тримесечие, без прекъсване на Вашия производствен процес съобразно работното Ви време, като даваме
гаранция за освобождаване на обектите от вредни насекоми и гризачи.
GSM: 0876896482 / 02 416 94 46 Работно време
07:00 - 23:00
Цени до 75 кв. м.- 30 лв. / до 100 кв. м.- 0,40 лв. кв. м. / до 300 кв. м. - 0,25 лв. кв. м. / над 300 кв. м. - по договаряне
http://obiavidnes.com/obiava/77619/dezinsekciya--unishtojavane-na-insekti-hlebarki-mravki-bylhi-muhi-komari-dyrv

унищожаване на инсекти хлебарки, мравки, бълхи, мухи, комари, дървеници,кърлежи,оси и
други насекоми.
Лицензирана ДДД фирма за борба с вредители, работеща под контрола на РИОКОЗ (ХЕИ).
ДЕЗИНФЕКЦИЯ – унищожаване на патогенни микроорганизми.
ДЕЗИНСЕКЦИЯ – унищожаване на инсекти хлебарки, мравки, бълхи, мухи, комари, дървеници,кърлежи,оси и други
насекоми.
ДЕРАТИЗАЦИЯ – унищожаване на вредни гризачи мишки, плъхове и други.
ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ - обработка на тревни площи против кърлежи и други.
РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА - предпазване на растенията от болести, неприятели и плевели с най – качествените материали,
одобрени от Министерство на здравеопазването, като се съобразим с всички мерки за Вашето здраве и извършим
процедурите в най – удобното за Вас време. НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СА:
ЗА ГРАЖДАНИ:
Обработка на жилища, общи части, входове, къщи, тавани, мазета, тревни площи и други против хлебарки, бълхи,
кърлежи, дървеници, плъхове, мишки и всякакви други битови вредители.
ЗА ФИРМИ:
Абонаментни договори и еднократни обработки в съответствие с действащите в страната нормативни документи,
регламентиращи ДДД дейностите в Република България.
Абонаментът включва посещение и обработка /дезинсекция и дератизация/ на всички договорирани обекти един път на
месец или тримесечие, без прекъсване на Вашия производствен процес съобразно работното Ви време, като даваме
гаранция за освобождаване на обектите от вредни насекоми и гризачи.
GSM: 0876896482 / 02 416 94 46 Работно време
07:00 - 23:00
Цени до 75 кв. м.- 30 лв. / до 100 кв. м.- 0,40 лв. кв. м. / до 300 кв. м. - 0,25 лв. кв. м. / над 300 кв. м. - по договаряне
http://obiavidnes.com/obiava/77618/unishtojavane-na-insekti-hlebarki-mravki-bylhi-muhi-komari-dyrvenicikyrleji

60GB
60GB, Kingston 600, SSDNow SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm), 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/77617/60gb-kingston-600-ssdnow-sata-6gbs-25-635-cm-3g

60GB
60GB, Kingston 600, V300, SSD SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm), 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/77616/60gb-kingston-600-v300-ssd-sata-6gbs-25-635-cm-3g

2 GENIUS SP-M200
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2 GENIUS SP-M200, 6W RMS
http://obiavidnes.com/obiava/77434/2-genius-sp-m200

2 GENIUS SP-S110
2 GENIUS SP-S110, 1W RMS
http://obiavidnes.com/obiava/77433/2-genius-sp-s110

2 GENIUS SP-T1200
2 GENIUS SP-T1200, 30W RMS, Touch panel
http://obiavidnes.com/obiava/77432/2-genius-sp-t1200

2 GENIUS SP-U115
2 GENIUS SP-U115, 1.5W RMS
http://obiavidnes.com/obiava/77431/2-genius-sp-u115

2 GENIUS SP-U115
2 GENIUS SP-U115, 1.5W RMS, захранване с USB
http://obiavidnes.com/obiava/77430/2-genius-sp-u115

2 GENIUS SP-U150X
2 GENIUS SP-U150X, 3.5W RMS, захранване чрез USB
http://obiavidnes.com/obiava/77429/2-genius-sp-u150x

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/77615/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito
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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/77614/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

2 GENIUS SW-5.1 1505
2 GENIUS SW-5.1 1505, 47W RMS, субуфер
http://obiavidnes.com/obiava/77423/2-genius-sw-51-1505

Детективск
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
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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/77613/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi--plovdiv-pazardjik-haskovo

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!
http://obiavidnes.com/obiava/77612/detektivska-agenciya-foks--ruse-veliko-tyrnovo-shumen-varna

Частен Детектив-Дет
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
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Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/77611/chasten-detektiv-detektivsi-uslugi-dobrich-shumenveliko-tyrnovo-ruse

5+1 GENIUS SW-5.1 1020
5+1 GENIUS SW-5.1 1020, 26W RMS, субуфер
http://obiavidnes.com/obiava/77422/51-genius-sw-51-1020

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/77610/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

5+1 GENIUS SW-5.1 3005
5+1 GENIUS SW-5.1 3005, 75W RMS, субуфер
http://obiavidnes.com/obiava/77417/51-genius-sw-51-3005

СПЕСТИ 3000 лв. С УРЕД ЗА СРЕБЪРНА ВОДА НА НАСА-САЩ+ 2 ПОДАРЪКА**78 лв.
СПЕСТИ НАД 3000 лв. с УРЕД на НАСА-САЩ за СРЕБЪРНА
ВОДА Dr.SILVER 101+ със 101 ЛЕЧЕБНИ БИЛКИ и РАСТЕНИЯ
2 ПОДАРЪКА: ЕЛЕКТРОНЕН ТЕЛЕСЕН ТЕРМОМЕТЪР;
МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ОТВАРАЧКА
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** САМО СРЕЩУ 78 лв. СПЕСТЯВАТЕ НАД 3000 лв. , ТЪЙ КАТО
В АПТЕКИТЕ 1 л. Е НАД 30 лв., А УРЕДЪТ Е ЗА 20 хил. литра!
** СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОПРЕДЕЛЯТ УРЕДА КАТО ДОМАШЕН ЛЕКАР
И ВТОРА ИМУННА СИСТЕМА; МОЩНО СРЕДСТВО ПРОТИВ ГРИП,
ПРОСТУДА, АНГИНИ и над 30 ПОПУЛЯРНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ!
** СИГУРНА ЗАЩИТА СРЕЩУ 700 ВИРУСА И МИКРООРГАНИЗМИ!
ЕНЕРГИЕН ПРЕНОС НА 101 ЛЕЧЕБНИ БИЛКИ И РАСТЕНИЯ!
** СРЕБЪРНА ВОДА СА ПОЛЗВАЛИ АМЕРИКАНСКИТЕ КОСМОНАВТИ!
Уредът Dr. SILVER 101+ е създаден по разработка на НАСА-САЩ и вече е разрешен за гражданска употреба. Той е
мощен и безопасен природен антисептик, унищожаващ над 700 вируси, гъбички, бактерии, микроби и всякакви паразити,
без да пречи на полезната микрофлора в организма.
Използването на водата обогатена със сребърните йони претърпя ренесанс през последните години, заради
многобройните здравословни ефекти върху човешкия организъм. Сребърната вода е 1750 пъти по-силен антисептик от
този на карболовата киселина, известна като най-мощно средство за дезинфекция и 3,5 пъти по-силен от този на
сублимата. Не наврежда при предозиране и е подходяща за бременни жени, кърмачета и деца, на които се препоръчва да
избягват лекарствата.
Среброто е единственият елемент, който освен, че не се натрупва в организма, няма и токсични дози. Сребърната вода
е жизнено необходима, тъй като по данни на Световната здравна организация 1/3 от хората на Земята страдат
хронично от вирусни, гъбични или бактериални зарази.
В уреда се използва технология за пренос на енергийни информацион¬ни матрици на подбрани 101 лечебни билки и
растения. Те обогатяват водата, насищат я с информационни характеристики за лечебното въздействие на билките,
които подкрепят имунната система, общите възстановителни жизнени сили и виталността на организма.
При грипни епидемии и вирусни инфекции сребърната вода създава в организма уникален предпазен щит, пред който
отстъпват настинки, грип, инфекциозни и много други заболявания.
ПРЕДИМСТВА:
- спестявате над 3000 лв. от покупка на малки дози от аптеката;
- повишава имунитета и кондицията на организма;
- със силата на 101 лечебни билки и растения;
- универсално средство срещу всякакви разновидности на грип, настинки,хрема,
гастрит, дизентерия, незарастващи рани, вкл. и диабетни, алергични обриви,
екземи и възпаления;
- премахва проблемите в стомашно-чревния тракт;
- подобрява състоянието на кожата и косата и др.;
- подобрява дейността на бъбреците и отделител¬ната система;
- подпомага организма при камъни в бъбреците и жлъчката;
- подпомага очистването на организма от шлаки и токсини;
- подпомага регулирането на телесното тегло;
- регулира кръвното налягане;
- подмладява организма.
- използва се за дезинфекция и обработка на плодове и зеленчуци;
- автоматично захранване без презареждане и смяна на батерии и ресурс 100
работни часа и обработка на 20 хил. литра сребърна вода;
- максимална ефективност и възможност за ползване от цялото семейство;
- размери: 40х170 мм;
- тегло 100 грама.
ВИДЕОКЛИП:
http://youtu.be/A_l_YvDd4oc
Действието на уреда се базира на електролитен пренос на сребърни йони във водата, при протичане на постоянен ток
между сребърен и неръждаеми електроди. В зоната на електродната камера са монтирани постоянни магнити, които
формират магнитно поле със специфична конфигурация, което структурира водата и усилва целебното действие на
сребърните йони.
За 1 минута обработка се получават 3 литра сребърна питейна вода с концентрация 0,05 мг/л.
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Сертификат СЕ. Гаранция 1 г.
ЦЕНА: 78 лв. (в пъти по-ниска от аналозите у нас и в чужбина)
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 5,00 лв., до адрес 6,90 лв. и получаване на следващия ден,
а до селища без офис на Еконт такса 8,20 лв. и получаване до 3 дни
Ползва се намаление на куриерската такса - 20%!
КОНТАКТИ:
0887/255 692; 02/855 2635
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
П Р И Л О Ж Е Н И Е:
РЕЦЕПТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРЕБЪРНА ВОДА
АНГИНА
Изплаква се гърлото в продължение на 3 до 5 мин. със сребърна вода с концентрация 15 мг/л.
ГИНЕКОЛОГИЧНИ ВЪЗПАЛЕНИЯ
Измива се възпаленото място 3-4 пъти на ден със сребърна вода, а най-добре да се постави компрес със затоплена
(30-35°С) сребърна вода с концентрация 30 мг/л.
НАТРАВЯНЕ С ХРАНА
Три пъти на ден се пие по 100 мл сребърна вода с концентрация 5 мг/л.
В случай на остро натравяне, до оказването на лекарска помощ, да се изпие 100 мл сребърна вода с концентрация 10
мг/л и се предизвика повръщане, след което на всеки три часа да се пие по 100 мл сребърна вода с концентрация 5 мг/л.
Може да се очаква подобрение след около 2-3 часа.
ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА
Пие се 50-100 мл сребърна вода с концентрация 10 мг/л. Може да се очаква понижение на температурата след няколко
часа. Подобряване на общото здравословно състояние. В продължение на няколко месеца, вместо чешмяна, да се пие
сребърна вода с концентрация 0,05 мг/л. След това се прави тримесечна пауза и курсът се повтаря.
СЛЕДОПЕРАЦИОННИ ВЪЗПАЛЕНИЯ (костни, мускулни и др. възпаления, причинени от стафилопневмококови
инфекции)
Мястото се измива, подсушава и се прави компрес със затоплена (30-35°С) сребърна вода с концентрация 30-35 мг/л за
15-20 минути. Компресът се прави от 4-5 слоя марля, напоена със сребърна вода.
НАСТИНКА
Изплаква се устата със затоплена (30-35°С) сребърна вода с концентрация 20 мг/л . През 3 часа се пие по 100 мл.
сребърна вода с концентрация 0,15 мг/л. Настинката преминава за 2-3 дни или по-бързо.
ДИЗЕНТЕРИЯ
На всеки 4 часа се пие по една лъжица сребърна вода с концентрация 5 мг/л.
ДИФТЕРИТ
На всеки 4 часа се пие по една лъжица сребърна вода с концентрация 5 мг/л.
ФУРУНКУЛОЗА
Компрес със затоплена (30-35°С) сребърна вода с концентрация 35 мг/л.
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ЕКЗЕМИ, ЛИШЕИ
Компрес със затоплена (30-35°С) сребърна вода с концентрация 35 мг/л за 40 минути. Лечението продължава до 2
седмици.
ГАСТРИТ
Три пъти на ден, 20-30 минути преди ядене се пие по 100 мл сребърна вода с концентрация 0,5 -1,0 мг/л в продължение на
две седмици. Болката намалява след няколко дни.
ИНФЕКЦИОЗЕН ХЕПАТИТ
В продължение на 10 дни, 20-30 минути преди ядене, да се пие по 100 мл сребърна вода с концентрация: 1 мг/л.
КЕРАТИТ, КОНЮНКТИВИТ
Очите се измиват със сребърна вода със стайна температура или се прави компрес с концентрация 20 мг/л.
ВЪЗПАЛЕНИЯ НА УШИ, НОС, ГЪРЛО (ВЪЗПАЛЕНИЯ НА СЛУХОВИЯ КАНАЛ, СРЕДНОТО ФАРИНГИТ, ЛАРИНГИТ,
ТОНЗИЛИТ, РИНИТ, ГРИПНИ ЕПИДЕМИИ)
Изплаква се носа, устата или ушите с топла (30-35°С) сребърна вода с концентрация 20-25 мг/л и се прави компрес за
30-35 минути.
ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДА С НЕЯСЕН ПРОИЗХОД
Във водата с неизвестен произход се добавя сребърна вода с концентрация 10 мг/л (50 мл/л). След 4 часа водата е годна
за пиене.
ИЗГАРЯНИЯ
Мястото се измива, подсушава и след това се прави компрес със сребърна вода с концентрация 30 мг/л. Изгарянията се
лекуват бързо и не остават белези. Това е един от най-ефективните начини за изгаряния.
ПАРАПРОКТИТ
Компрес със сребърна вода с концентрация 30 мг/л, два пъти на ден. Гнойта ще се събере върху марлята, раните ще се
почистят.
ТРИХОФИТОЗА
Компрес със сребърна вода с концентрация 30 мг/л в продължение на 30-40 минути. Продължителност на лечението 3-4
седмици.
ПРОСТУДНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ (вкл. ВИРУСНИ)
Да се използва сребърна вода с концентрация 10-20 мг/л за: изплакване, компреси, измиване. Начинът на използване се
избира в зависимост от заболяването.
ВЪЗПАЛЕНИЯ НА БЪБРЕЦИТЕ
Три пъти дневно се пие по 100 мл сребърна вода с концентрация 1 мг/л. Продължителност на лечението 2-3 седмици.
РОЗАЦЕЯ
Компрес с топла (30-35°С) сребърна вода с концентрация 30 мг/л в продължение на 30-40 минути. Продължителност на
лечението 3-4 седмици.
ЯЗВА
В продължение на 10 дни, 20-30 минути преди хранене, се пие по 100 мл сребърна вода с концентрация 5 мг/л. След това,
в продължение на 20 дни, 20-30 минути преди ядене се пие сребърна вода с концентрация 1 мг/л. Болката изчезва след
няколко дни.
СТОМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ (АФТИ, ГИНГИВИТ, СТОМАТИТ)
След хранене устата да се изплаква в продължение на 3-5 минути със затоплена (30-35°С) сребърна вода с
концентрация 30 мг/л. Продължителност на лечението 5-7 дни.
ПРОФИЛАКТИКА ПРИ ДЕЦА
При кашлица се измива устата и носа със сребърна вода с концентрация 1-2 мг/л. Изпива се 50 мл. сребърна вода с
концентрация 0,5 мг/л. Подобрява се имунната система.
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ПРОФИЛАКТИКА СРЕЩУ ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
Три-четири пъти на ден, 20-30 минути преди ядене се пие по 100 мл сребърна вода с концентрация 0,1-0,2 мг/л.
Продължителност 3 месеца
ЧРЕВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Всеки 4-6 часа се пие по 100 мл сребърна вода с концентрация 0,1 мг/л.
Продължителност 7-10 дни.
ДРУГИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА СРЕБЪРНАТА ВОДА
ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПРИ ГРИПНИ И ДРУГИ ЕПИДЕМИИ
Да се напръскат с помощта на пулверизатор всички открити повърхности в помещенията: подове, стени, мебели и др.
със сребърна вода с концентрация 20 мг/л. За помещение 20 кв.м. е достатъчно 0,5 л. вода.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПРИЯТНА МИРИЗМА НА КРАКАТА
След измиване, краката се напръскват със сребърна вода с концентрация 5 мг/л. Краката не се изтриват, а се оставят
да изсъхнат. Чорапите също могат да се напръскат от вътрешна страна с помощта на пулверизатор със сребърна вода
с концентрация 20 мг/л. След това трябва да бъдат изсушени при стайна температура.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПРИЯТНА МИРИЗМА НА КРАКАТА
След къпане, мишниците се напръскат с помощта на пулверизатор със сребърна вода с концентрация 20 мг/л. Кожата
трябва да изсъхне на въздух.
ОБРАБОТКА НА ДОЛНО БЕЛЬО, ЧАРШАФИ И КАЛЪФКИ
В отсека за омекотител на пералнята, налейте 100 мл сребърна вода с концентрация 20 мг/л. Така при последното
пране дрехите ще бъдат дезинфекцирани. Сребърна вода със същата концентрация може да се използва и при гладене с
парна ютия.
ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ХЛАДИЛНИК И ФРИЗЕР
След почистване, вътрешните повърхности се напръсква с помощта на пулверизатор със сребърна вода с концентрация
10 мг/л и се оставят да изсъхнат.
ОБРАБОТКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
Месо, риба, колбаси и други нетрайни продукти се напръскват с помощта на пулверизатор със сребърна вода с
концентрация 20-30 мг/л.
ОБРАБОТКА НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
Измийте обилно на течаща вода плодовете и зеленчуците. Отделете тези, които имат следи от загниване и
нараняване. Зеленчуците с листа измийте като отделяте листата. Напръскайте ги с помощта на пулверизатор със
сребърна вода с концентрация 20 мг/л. След това ги поставете да изсъхнат. Обработените по този начин плодове и
зеленчуци ще се съхранят в хладилника за много по-дълго време.
ОБРАБОТКА НА ПЛОДОВЕ ЗА КОМПОТ
Подберете здрави плодове без загнивания и нараняване. Измийте ги обилно с течаща вода. Подгответе необходимото
количество сребърна вода с концентрация 10 мг/л. Потопете плодовете и зеленчуците в сребърната вода за 5 минути.
Заливането на плодовете в бурканите да стане със сребърна вода с концентрация 0,5 мг/л.
http://obiavidnes.com/obiava/77609/spesti-3000-lv-s-ured-za-srebyrna-voda-na-nasa-sasht-2-podaryka78-lv

СПЕСТИ 3000 лв. С УРЕД ЗА СРЕБЪРНА ВОДА НА НАСА-САЩ+ 2 ПОДАРЪКА**78 лв.
СПЕСТИ НАД 3000 лв. с УРЕД на НАСА-САЩ за СРЕБЪРНА
ВОДА Dr.SILVER 101+ със 101 ЛЕЧЕБНИ БИЛКИ и РАСТЕНИЯ
2 ПОДАРЪКА: ЕЛЕКТРОНЕН ТЕЛЕСЕН ТЕРМОМЕТЪР;
МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ОТВАРАЧКА
** САМО СРЕЩУ 78 лв. СПЕСТЯВАТЕ НАД 3000 лв. , ТЪЙ КАТО
В АПТЕКИТЕ 1 л. Е НАД 30 лв., А УРЕДЪТ Е ЗА 20 хил. литра!
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** СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОПРЕДЕЛЯТ УРЕДА КАТО ДОМАШЕН ЛЕКАР
И ВТОРА ИМУННА СИСТЕМА; МОЩНО СРЕДСТВО ПРОТИВ ГРИП,
ПРОСТУДА, АНГИНИ и над 30 ПОПУЛЯРНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ!
** СИГУРНА ЗАЩИТА СРЕЩУ 700 ВИРУСА И МИКРООРГАНИЗМИ!
ЕНЕРГИЕН ПРЕНОС НА 101 ЛЕЧЕБНИ БИЛКИ И РАСТЕНИЯ!
** СРЕБЪРНА ВОДА СА ПОЛЗВАЛИ АМЕРИКАНСКИТЕ КОСМОНАВТИ!
Уредът Dr. SILVER 101+ е създаден по разработка на НАСА-САЩ и вече е разрешен за гражданска употреба. Той е
мощен и безопасен природен антисептик, унищожаващ над 700 вируси, гъбички, бактерии, микроби и всякакви паразити,
без да пречи на полезната микрофлора в организма.
Използването на водата обогатена със сребърните йони претърпя ренесанс през последните години, заради
многобройните здравословни ефекти върху човешкия организъм. Сребърната вода е 1750 пъти по-силен антисептик от
този на карболовата киселина, известна като най-мощно средство за дезинфекция и 3,5 пъти по-силен от този на
сублимата. Не наврежда при предозиране и е подходяща за бременни жени, кърмачета и деца, на които се препоръчва да
избягват лекарствата.
Среброто е единственият елемент, който освен, че не се натрупва в организма, няма и токсични дози. Сребърната вода
е жизнено необходима, тъй като по данни на Световната здравна организация 1/3 от хората на Земята страдат
хронично от вирусни, гъбични или бактериални зарази.
В уреда се използва технология за пренос на енергийни информацион¬ни матрици на подбрани 101 лечебни билки и
растения. Те обогатяват водата, насищат я с информационни характеристики за лечебното въздействие на билките,
които подкрепят имунната система, общите възстановителни жизнени сили и виталността на организма.
При грипни епидемии и вирусни инфекции сребърната вода създава в организма уникален предпазен щит, пред който
отстъпват настинки, грип, инфекциозни и много други заболявания.
ПРЕДИМСТВА:
- спестявате над 3000 лв. от покупка на малки дози от аптеката;
- повишава имунитета и кондицията на организма;
- със силата на 101 лечебни билки и растения;
- универсално средство срещу всякакви разновидности на грип, настинки,хрема,
гастрит, дизентерия, незарастващи рани, вкл. и диабетни, алергични обриви,
екземи и възпаления;
- премахва проблемите в стомашно-чревния тракт;
- подобрява състоянието на кожата и косата и др.;
- подобрява дейността на бъбреците и отделител¬ната система;
- подпомага организма при камъни в бъбреците и жлъчката;
- подпомага очистването на организма от шлаки и токсини;
- подпомага регулирането на телесното тегло;
- регулира кръвното налягане;
- подмладява организма.
- използва се за дезинфекция и обработка на плодове и зеленчуци;
- автоматично захранване без презареждане и смяна на батерии и ресурс 100
работни часа и обработка на 20 хил. литра сребърна вода;
- максимална ефективност и възможност за ползване от цялото семейство;
- размери: 40х170 мм;
- тегло 100 грама.
ВИДЕОКЛИП:
http://youtu.be/A_l_YvDd4oc
Действието на уреда се базира на електролитен пренос на сребърни йони във водата, при протичане на постоянен ток
между сребърен и неръждаеми електроди. В зоната на електродната камера са монтирани постоянни магнити, които
формират магнитно поле със специфична конфигурация, което структурира водата и усилва целебното действие на
сребърните йони.
За 1 минута обработка се получават 3 литра сребърна питейна вода с концентрация 0,05 мг/л.
Сертификат СЕ. Гаранция 1 г.
ЦЕНА: 78 лв. (в пъти по-ниска от аналозите у нас и в чужбина)
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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 5,00 лв., до адрес 6,90 лв. и получаване на следващия ден,
а до селища без офис на Еконт такса 8,20 лв. и получаване до 3 дни
Ползва се намаление на куриерската такса - 20%!
КОНТАКТИ:
0887/255 692; 02/855 2635
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
П Р И Л О Ж Е Н И Е:
РЕЦЕПТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРЕБЪРНА ВОДА
АНГИНА
Изплаква се гърлото в продължение на 3 до 5 мин. със сребърна вода с концентрация 15 мг/л.
ГИНЕКОЛОГИЧНИ ВЪЗПАЛЕНИЯ
Измива се възпаленото място 3-4 пъти на ден със сребърна вода, а най-добре да се постави компрес със затоплена
(30-35°С) сребърна вода с концентрация 30 мг/л.
НАТРАВЯНЕ С ХРАНА
Три пъти на ден се пие по 100 мл сребърна вода с концентрация 5 мг/л.
В случай на остро натравяне, до оказването на лекарска помощ, да се изпие 100 мл сребърна вода с концентрация 10
мг/л и се предизвика повръщане, след което на всеки три часа да се пие по 100 мл сребърна вода с концентрация 5 мг/л.
Може да се очаква подобрение след около 2-3 часа.
ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА
Пие се 50-100 мл сребърна вода с концентрация 10 мг/л. Може да се очаква понижение на температурата след няколко
часа. Подобряване на общото здравословно състояние. В продължение на няколко месеца, вместо чешмяна, да се пие
сребърна вода с концентрация 0,05 мг/л. След това се прави тримесечна пауза и курсът се повтаря.
СЛЕДОПЕРАЦИОННИ ВЪЗПАЛЕНИЯ (костни, мускулни и др. възпаления, причинени от стафилопневмококови
инфекции)
Мястото се измива, подсушава и се прави компрес със затоплена (30-35°С) сребърна вода с концентрация 30-35 мг/л за
15-20 минути. Компресът се прави от 4-5 слоя марля, напоена със сребърна вода.
НАСТИНКА
Изплаква се устата със затоплена (30-35°С) сребърна вода с концентрация 20 мг/л . През 3 часа се пие по 100 мл.
сребърна вода с концентрация 0,15 мг/л. Настинката преминава за 2-3 дни или по-бързо.
ДИЗЕНТЕРИЯ
На всеки 4 часа се пие по една лъжица сребърна вода с концентрация 5 мг/л.
ДИФТЕРИТ
На всеки 4 часа се пие по една лъжица сребърна вода с концентрация 5 мг/л.
ФУРУНКУЛОЗА
Компрес със затоплена (30-35°С) сребърна вода с концентрация 35 мг/л.
ЕКЗЕМИ, ЛИШЕИ
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Компрес със затоплена (30-35°С) сребърна вода с концентрация 35 мг/л за 40 минути. Лечението продължава до 2
седмици.
ГАСТРИТ
Три пъти на ден, 20-30 минути преди ядене се пие по 100 мл сребърна вода с концентрация 0,5 -1,0 мг/л в продължение на
две седмици. Болката намалява след няколко дни.
ИНФЕКЦИОЗЕН ХЕПАТИТ
В продължение на 10 дни, 20-30 минути преди ядене, да се пие по 100 мл сребърна вода с концентрация: 1 мг/л.
КЕРАТИТ, КОНЮНКТИВИТ
Очите се измиват със сребърна вода със стайна температура или се прави компрес с концентрация 20 мг/л.
ВЪЗПАЛЕНИЯ НА УШИ, НОС, ГЪРЛО (ВЪЗПАЛЕНИЯ НА СЛУХОВИЯ КАНАЛ, СРЕДНОТО ФАРИНГИТ, ЛАРИНГИТ,
ТОНЗИЛИТ, РИНИТ, ГРИПНИ ЕПИДЕМИИ)
Изплаква се носа, устата или ушите с топла (30-35°С) сребърна вода с концентрация 20-25 мг/л и се прави компрес за
30-35 минути.
ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДА С НЕЯСЕН ПРОИЗХОД
Във водата с неизвестен произход се добавя сребърна вода с концентрация 10 мг/л (50 мл/л). След 4 часа водата е годна
за пиене.
ИЗГАРЯНИЯ
Мястото се измива, подсушава и след това се прави компрес със сребърна вода с концентрация 30 мг/л. Изгарянията се
лекуват бързо и не остават белези. Това е един от най-ефективните начини за изгаряния.
ПАРАПРОКТИТ
Компрес със сребърна вода с концентрация 30 мг/л, два пъти на ден. Гнойта ще се събере върху марлята, раните ще се
почистят.
ТРИХОФИТОЗА
Компрес със сребърна вода с концентрация 30 мг/л в продължение на 30-40 минути. Продължителност на лечението 3-4
седмици.
ПРОСТУДНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ (вкл. ВИРУСНИ)
Да се използва сребърна вода с концентрация 10-20 мг/л за: изплакване, компреси, измиване. Начинът на използване се
избира в зависимост от заболяването.
ВЪЗПАЛЕНИЯ НА БЪБРЕЦИТЕ
Три пъти дневно се пие по 100 мл сребърна вода с концентрация 1 мг/л. Продължителност на лечението 2-3 седмици.
РОЗАЦЕЯ
Компрес с топла (30-35°С) сребърна вода с концентрация 30 мг/л в продължение на 30-40 минути. Продължителност на
лечението 3-4 седмици.
ЯЗВА
В продължение на 10 дни, 20-30 минути преди хранене, се пие по 100 мл сребърна вода с концентрация 5 мг/л. След това,
в продължение на 20 дни, 20-30 минути преди ядене се пие сребърна вода с концентрация 1 мг/л. Болката изчезва след
няколко дни.
СТОМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ (АФТИ, ГИНГИВИТ, СТОМАТИТ)
След хранене устата да се изплаква в продължение на 3-5 минути със затоплена (30-35°С) сребърна вода с
концентрация 30 мг/л. Продължителност на лечението 5-7 дни.
ПРОФИЛАКТИКА ПРИ ДЕЦА
При кашлица се измива устата и носа със сребърна вода с концентрация 1-2 мг/л. Изпива се 50 мл. сребърна вода с
концентрация 0,5 мг/л. Подобрява се имунната система.
ПРОФИЛАКТИКА СРЕЩУ ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
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Три-четири пъти на ден, 20-30 минути преди ядене се пие по 100 мл сребърна вода с концентрация 0,1-0,2 мг/л.
Продължителност 3 месеца
ЧРЕВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Всеки 4-6 часа се пие по 100 мл сребърна вода с концентрация 0,1 мг/л.
Продължителност 7-10 дни.
ДРУГИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА СРЕБЪРНАТА ВОДА
ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПРИ ГРИПНИ И ДРУГИ ЕПИДЕМИИ
Да се напръскат с помощта на пулверизатор всички открити повърхности в помещенията: подове, стени, мебели и др.
със сребърна вода с концентрация 20 мг/л. За помещение 20 кв.м. е достатъчно 0,5 л. вода.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПРИЯТНА МИРИЗМА НА КРАКАТА
След измиване, краката се напръскват със сребърна вода с концентрация 5 мг/л. Краката не се изтриват, а се оставят
да изсъхнат. Чорапите също могат да се напръскат от вътрешна страна с помощта на пулверизатор със сребърна вода
с концентрация 20 мг/л. След това трябва да бъдат изсушени при стайна температура.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПРИЯТНА МИРИЗМА НА КРАКАТА
След къпане, мишниците се напръскат с помощта на пулверизатор със сребърна вода с концентрация 20 мг/л. Кожата
трябва да изсъхне на въздух.
ОБРАБОТКА НА ДОЛНО БЕЛЬО, ЧАРШАФИ И КАЛЪФКИ
В отсека за омекотител на пералнята, налейте 100 мл сребърна вода с концентрация 20 мг/л. Така при последното
пране дрехите ще бъдат дезинфекцирани. Сребърна вода със същата концентрация може да се използва и при гладене с
парна ютия.
ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ХЛАДИЛНИК И ФРИЗЕР
След почистване, вътрешните повърхности се напръсква с помощта на пулверизатор със сребърна вода с концентрация
10 мг/л и се оставят да изсъхнат.
ОБРАБОТКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
Месо, риба, колбаси и други нетрайни продукти се напръскват с помощта на пулверизатор със сребърна вода с
концентрация 20-30 мг/л.
ОБРАБОТКА НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
Измийте обилно на течаща вода плодовете и зеленчуците. Отделете тези, които имат следи от загниване и
нараняване. Зеленчуците с листа измийте като отделяте листата. Напръскайте ги с помощта на пулверизатор със
сребърна вода с концентрация 20 мг/л. След това ги поставете да изсъхнат. Обработените по този начин плодове и
зеленчуци ще се съхранят в хладилника за много по-дълго време.
ОБРАБОТКА НА ПЛОДОВЕ ЗА КОМПОТ
Подберете здрави плодове без загнивания и нараняване. Измийте ги обилно с течаща вода. Подгответе необходимото
количество сребърна вода с концентрация 10 мг/л. Потопете плодовете и зеленчуците в сребърната вода за 5 минути.
Заливането на плодовете в бурканите да стане със сребърна вода с концентрация 0,5 мг/л.
http://obiavidnes.com/obiava/77608/spesti-3000-lv-s-ured-za-srebyrna-voda-na-nasa-sasht-2-podaryka78-lv

СПЕСТИ 3000 лв. С УРЕД ЗА СРЕБЪРНА ВОДА НА НАСА-САЩ+ 2 ПОДАРЪКА**78 лв.
СПЕСТИ НАД 3000 лв. с УРЕД на НАСА-САЩ за СРЕБЪРНА
ВОДА Dr.SILVER 101+ със 101 ЛЕЧЕБНИ БИЛКИ и РАСТЕНИЯ
2 ПОДАРЪКА: ЕЛЕКТРОНЕН ТЕЛЕСЕН ТЕРМОМЕТЪР;
МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ОТВАРАЧКА
** САМО СРЕЩУ 78 лв. СПЕСТЯВАТЕ НАД 3000 лв. , ТЪЙ КАТО
В АПТЕКИТЕ 1 л. Е НАД 30 лв., А УРЕДЪТ Е ЗА 20 хил. литра!
** СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОПРЕДЕЛЯТ УРЕДА КАТО ДОМАШЕН ЛЕКАР
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И ВТОРА ИМУННА СИСТЕМА; МОЩНО СРЕДСТВО ПРОТИВ ГРИП,
ПРОСТУДА, АНГИНИ и над 30 ПОПУЛЯРНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ!
** СИГУРНА ЗАЩИТА СРЕЩУ 700 ВИРУСА И МИКРООРГАНИЗМИ!
ЕНЕРГИЕН ПРЕНОС НА 101 ЛЕЧЕБНИ БИЛКИ И РАСТЕНИЯ!
** СРЕБЪРНА ВОДА СА ПОЛЗВАЛИ АМЕРИКАНСКИТЕ КОСМОНАВТИ!
Уредът Dr. SILVER 101+ е създаден по разработка на НАСА-САЩ и вече е разрешен за гражданска употреба. Той е
мощен и безопасен природен антисептик, унищожаващ над 700 вируси, гъбички, бактерии, микроби и всякакви паразити,
без да пречи на полезната микрофлора в организма.
Използването на водата обогатена със сребърните йони претърпя ренесанс през последните години, заради
многобройните здравословни ефекти върху човешкия организъм. Сребърната вода е 1750 пъти по-силен антисептик от
този на карболовата киселина, известна като най-мощно средство за дезинфекция и 3,5 пъти по-силен от този на
сублимата. Не наврежда при предозиране и е подходяща за бременни жени, кърмачета и деца, на които се препоръчва да
избягват лекарствата.
Среброто е единственият елемент, който освен, че не се натрупва в организма, няма и токсични дози. Сребърната вода
е жизнено необходима, тъй като по данни на Световната здравна организация 1/3 от хората на Земята страдат
хронично от вирусни, гъбични или бактериални зарази.
В уреда се използва технология за пренос на енергийни информацион¬ни матрици на подбрани 101 лечебни билки и
растения. Те обогатяват водата, насищат я с информационни характеристики за лечебното въздействие на билките,
които подкрепят имунната система, общите възстановителни жизнени сили и виталността на организма.
При грипни епидемии и вирусни инфекции сребърната вода създава в организма уникален предпазен щит, пред който
отстъпват настинки, грип, инфекциозни и много други заболявания.
ПРЕДИМСТВА:
- спестявате над 3000 лв. от покупка на малки дози от аптеката;
- повишава имунитета и кондицията на организма;
- със силата на 101 лечебни билки и растения;
- универсално средство срещу всякакви разновидности на грип, настинки,хрема,
гастрит, дизентерия, незарастващи рани, вкл. и диабетни, алергични обриви,
екземи и възпаления;
- премахва проблемите в стомашно-чревния тракт;
- подобрява състоянието на кожата и косата и др.;
- подобрява дейността на бъбреците и отделител¬ната система;
- подпомага организма при камъни в бъбреците и жлъчката;
- подпомага очистването на организма от шлаки и токсини;
- подпомага регулирането на телесното тегло;
- регулира кръвното налягане;
- подмладява организма.
- използва се за дезинфекция и обработка на плодове и зеленчуци;
- автоматично захранване без презареждане и смяна на батерии и ресурс 100
работни часа и обработка на 20 хил. литра сребърна вода;
- максимална ефективност и възможност за ползване от цялото семейство;
- размери: 40х170 мм;
- тегло 100 грама.
ВИДЕОКЛИП:
http://youtu.be/A_l_YvDd4oc
Действието на уреда се базира на електролитен пренос на сребърни йони във водата, при протичане на постоянен ток
между сребърен и неръждаеми електроди. В зоната на електродната камера са монтирани постоянни магнити, които
формират магнитно поле със специфична конфигурация, което структурира водата и усилва целебното действие на
сребърните йони.
За 1 минута обработка се получават 3 литра сребърна питейна вода с концентрация 0,05 мг/л.
Сертификат СЕ. Гаранция 1 г.
ЦЕНА: 78 лв. (в пъти по-ниска от аналозите у нас и в чужбина)
ПОКУПКИ:
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СОФИЯ, пазар “Борово”, павилион № 12
(срещу входа на супермаркет Европа)
или по куриер на Еконт Експрес с наложен платеж; такса при получаване
от офиса 5,00 лв., до адрес 6,90 лв. и получаване на следващия ден,
а до селища без офис на Еконт такса 8,20 лв. и получаване до 3 дни
Ползва се намаление на куриерската такса - 20%!
КОНТАКТИ:
0887/255 692; 02/855 2635
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
П Р И Л О Ж Е Н И Е:
РЕЦЕПТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРЕБЪРНА ВОДА
АНГИНА
Изплаква се гърлото в продължение на 3 до 5 мин. със сребърна вода с концентрация 15 мг/л.
ГИНЕКОЛОГИЧНИ ВЪЗПАЛЕНИЯ
Измива се възпаленото място 3-4 пъти на ден със сребърна вода, а най-добре да се постави компрес със затоплена
(30-35°С) сребърна вода с концентрация 30 мг/л.
НАТРАВЯНЕ С ХРАНА
Три пъти на ден се пие по 100 мл сребърна вода с концентрация 5 мг/л.
В случай на остро натравяне, до оказването на лекарска помощ, да се изпие 100 мл сребърна вода с концентрация 10
мг/л и се предизвика повръщане, след което на всеки три часа да се пие по 100 мл сребърна вода с концентрация 5 мг/л.
Може да се очаква подобрение след около 2-3 часа.
ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА
Пие се 50-100 мл сребърна вода с концентрация 10 мг/л. Може да се очаква понижение на температурата след няколко
часа. Подобряване на общото здравословно състояние. В продължение на няколко месеца, вместо чешмяна, да се пие
сребърна вода с концентрация 0,05 мг/л. След това се прави тримесечна пауза и курсът се повтаря.
СЛЕДОПЕРАЦИОННИ ВЪЗПАЛЕНИЯ (костни, мускулни и др. възпаления, причинени от стафилопневмококови
инфекции)
Мястото се измива, подсушава и се прави компрес със затоплена (30-35°С) сребърна вода с концентрация 30-35 мг/л за
15-20 минути. Компресът се прави от 4-5 слоя марля, напоена със сребърна вода.
НАСТИНКА
Изплаква се устата със затоплена (30-35°С) сребърна вода с концентрация 20 мг/л . През 3 часа се пие по 100 мл.
сребърна вода с концентрация 0,15 мг/л. Настинката преминава за 2-3 дни или по-бързо.
ДИЗЕНТЕРИЯ
На всеки 4 часа се пие по една лъжица сребърна вода с концентрация 5 мг/л.
ДИФТЕРИТ
На всеки 4 часа се пие по една лъжица сребърна вода с концентрация 5 мг/л.
ФУРУНКУЛОЗА
Компрес със затоплена (30-35°С) сребърна вода с концентрация 35 мг/л.
ЕКЗЕМИ, ЛИШЕИ
Компрес със затоплена (30-35°С) сребърна вода с концентрация 35 мг/л за 40 минути. Лечението продължава до 2
седмици.
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ГАСТРИТ
Три пъти на ден, 20-30 минути преди ядене се пие по 100 мл сребърна вода с концентрация 0,5 -1,0 мг/л в продължение на
две седмици. Болката намалява след няколко дни.
ИНФЕКЦИОЗЕН ХЕПАТИТ
В продължение на 10 дни, 20-30 минути преди ядене, да се пие по 100 мл сребърна вода с концентрация: 1 мг/л.
КЕРАТИТ, КОНЮНКТИВИТ
Очите се измиват със сребърна вода със стайна температура или се прави компрес с концентрация 20 мг/л.
ВЪЗПАЛЕНИЯ НА УШИ, НОС, ГЪРЛО (ВЪЗПАЛЕНИЯ НА СЛУХОВИЯ КАНАЛ, СРЕДНОТО ФАРИНГИТ, ЛАРИНГИТ,
ТОНЗИЛИТ, РИНИТ, ГРИПНИ ЕПИДЕМИИ)
Изплаква се носа, устата или ушите с топла (30-35°С) сребърна вода с концентрация 20-25 мг/л и се прави компрес за
30-35 минути.
ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДА С НЕЯСЕН ПРОИЗХОД
Във водата с неизвестен произход се добавя сребърна вода с концентрация 10 мг/л (50 мл/л). След 4 часа водата е годна
за пиене.
ИЗГАРЯНИЯ
Мястото се измива, подсушава и след това се прави компрес със сребърна вода с концентрация 30 мг/л. Изгарянията се
лекуват бързо и не остават белези. Това е един от най-ефективните начини за изгаряния.
ПАРАПРОКТИТ
Компрес със сребърна вода с концентрация 30 мг/л, два пъти на ден. Гнойта ще се събере върху марлята, раните ще се
почистят.
ТРИХОФИТОЗА
Компрес със сребърна вода с концентрация 30 мг/л в продължение на 30-40 минути. Продължителност на лечението 3-4
седмици.
ПРОСТУДНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ (вкл. ВИРУСНИ)
Да се използва сребърна вода с концентрация 10-20 мг/л за: изплакване, компреси, измиване. Начинът на използване се
избира в зависимост от заболяването.
ВЪЗПАЛЕНИЯ НА БЪБРЕЦИТЕ
Три пъти дневно се пие по 100 мл сребърна вода с концентрация 1 мг/л. Продължителност на лечението 2-3 седмици.
РОЗАЦЕЯ
Компрес с топла (30-35°С) сребърна вода с концентрация 30 мг/л в продължение на 30-40 минути. Продължителност на
лечението 3-4 седмици.
ЯЗВА
В продължение на 10 дни, 20-30 минути преди хранене, се пие по 100 мл сребърна вода с концентрация 5 мг/л. След това,
в продължение на 20 дни, 20-30 минути преди ядене се пие сребърна вода с концентрация 1 мг/л. Болката изчезва след
няколко дни.
СТОМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ (АФТИ, ГИНГИВИТ, СТОМАТИТ)
След хранене устата да се изплаква в продължение на 3-5 минути със затоплена (30-35°С) сребърна вода с
концентрация 30 мг/л. Продължителност на лечението 5-7 дни.
ПРОФИЛАКТИКА ПРИ ДЕЦА
При кашлица се измива устата и носа със сребърна вода с концентрация 1-2 мг/л. Изпива се 50 мл. сребърна вода с
концентрация 0,5 мг/л. Подобрява се имунната система.
ПРОФИЛАКТИКА СРЕЩУ ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
Три-четири пъти на ден, 20-30 минути преди ядене се пие по 100 мл сребърна вода с концентрация 0,1-0,2 мг/л.
Продължителност 3 месеца
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ЧРЕВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Всеки 4-6 часа се пие по 100 мл сребърна вода с концентрация 0,1 мг/л.
Продължителност 7-10 дни.
ДРУГИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА СРЕБЪРНАТА ВОДА
ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПРИ ГРИПНИ И ДРУГИ ЕПИДЕМИИ
Да се напръскат с помощта на пулверизатор всички открити повърхности в помещенията: подове, стени, мебели и др.
със сребърна вода с концентрация 20 мг/л. За помещение 20 кв.м. е достатъчно 0,5 л. вода.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПРИЯТНА МИРИЗМА НА КРАКАТА
След измиване, краката се напръскват със сребърна вода с концентрация 5 мг/л. Краката не се изтриват, а се оставят
да изсъхнат. Чорапите също могат да се напръскат от вътрешна страна с помощта на пулверизатор със сребърна вода
с концентрация 20 мг/л. След това трябва да бъдат изсушени при стайна температура.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПРИЯТНА МИРИЗМА НА КРАКАТА
След къпане, мишниците се напръскат с помощта на пулверизатор със сребърна вода с концентрация 20 мг/л. Кожата
трябва да изсъхне на въздух.
ОБРАБОТКА НА ДОЛНО БЕЛЬО, ЧАРШАФИ И КАЛЪФКИ
В отсека за омекотител на пералнята, налейте 100 мл сребърна вода с концентрация 20 мг/л. Така при последното
пране дрехите ще бъдат дезинфекцирани. Сребърна вода със същата концентрация може да се използва и при гладене с
парна ютия.
ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ХЛАДИЛНИК И ФРИЗЕР
След почистване, вътрешните повърхности се напръсква с помощта на пулверизатор със сребърна вода с концентрация
10 мг/л и се оставят да изсъхнат.
ОБРАБОТКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
Месо, риба, колбаси и други нетрайни продукти се напръскват с помощта на пулверизатор със сребърна вода с
концентрация 20-30 мг/л.
ОБРАБОТКА НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
Измийте обилно на течаща вода плодовете и зеленчуците. Отделете тези, които имат следи от загниване и
нараняване. Зеленчуците с листа измийте като отделяте листата. Напръскайте ги с помощта на пулверизатор със
сребърна вода с концентрация 20 мг/л. След това ги поставете да изсъхнат. Обработените по този начин плодове и
зеленчуци ще се съхранят в хладилника за много по-дълго време.
ОБРАБОТКА НА ПЛОДОВЕ ЗА КОМПОТ
Подберете здрави плодове без загнивания и нараняване. Измийте ги обилно с течаща вода. Подгответе необходимото
количество сребърна вода с концентрация 10 мг/л. Потопете плодовете и зеленчуците в сребърната вода за 5 минути.
Заливането на плодовете в бурканите да стане със сребърна вода с концентрация 0,5 мг/л.
http://obiavidnes.com/obiava/77607/spesti-3000-lv-s-ured-za-srebyrna-voda-na-nasa-sasht-2-podaryka78-lv

5+1 GENIUS SW-HF5.1 4800
5+1 GENIUS SW-HF5.1 4800, 125W RMS, субуфер, LED дисплей
http://obiavidnes.com/obiava/77416/51-genius-sw-hf51-4800

унищожаване на инсекти хлебарки, мравки, бълхи, мухи, комари, дървеници,кърлежи,оси
Лицензирана ДДД фирма за борба с вредители, работеща под контрола на РИОКОЗ (ХЕИ).
ДЕЗИНФЕКЦИЯ – унищожаване на патогенни микроорганизми.
ДЕЗИНСЕКЦИЯ – унищожаване на инсекти хлебарки, мравки, бълхи, мухи, комари, дървеници,кърлежи,оси и други
насекоми.
ДЕРАТИЗАЦИЯ – унищожаване на вредни гризачи мишки, плъхове и други.
ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ - обработка на тревни площи против кърлежи и други.
РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА - предпазване на растенията от болести, неприятели и плевели с най – качествените материали,
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одобрени от Министерство на здравеопазването, като се съобразим с всички мерки за Вашето здраве и извършим
процедурите в най – удобното за Вас време. НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СА:
ЗА ГРАЖДАНИ:
Обработка на жилища, общи части, входове, къщи, тавани, мазета, тревни площи и други против хлебарки, бълхи,
кърлежи, дървеници, плъхове, мишки и всякакви други битови вредители.
ЗА ФИРМИ:
Абонаментни договори и еднократни обработки в съответствие с действащите в страната нормативни документи,
регламентиращи ДДД дейностите в Република България.
Абонаментът включва посещение и обработка /дезинсекция и дератизация/ на всички договорирани обекти един път на
месец или тримесечие, без прекъсване на Вашия производствен процес съобразно работното Ви време, като даваме
гаранция за освобождаване на обектите от вредни насекоми и гризачи.
GSM: 0876896482 / 02 416 94 46 Работно време
07:00 - 23:00
Цени до 75 кв. м.- 30 лв. / до 100 кв. м.- 0,40 лв. кв. м. / до 300 кв. м. - 0,25 лв. кв. м. / над 300 кв. м. - по договаряне
http://obiavidnes.com/obiava/77606/unishtojavane-na-insekti-hlebarki-mravki-bylhi-muhi-komari-dyrvenicikyrleji

ТЪРСИМ ОБЕКТИ ТОПЛОИЗОЛАЦИА НА10ЛВ. със скеле сме
Бригада сме търсим работа топло изолациа работим с наше скеле работим със гаранциа от 5 год. До 10 год. Във
зависимост от матриалите работим на 10лв. със матреалите от вас а със матреалите от нас на 30 лв. кв. работим
във срок за ного повече информациа на тел.089 564 23 19
http://obiavidnes.com/obiava/77605/tyrsim-obekti-toploizolacia-na10lv-sys-skele-sme

Топлоизолациа на 10лв.със матреали от вас а със матреали от нас на 30лв.
Бригада сме търсим работа топло изолациа работим с наше скеле работим със гаранциа от 5 год. До 10 год. Във
зависимост от матриалите работим на 10лв. със матреалите от вас а със матреалите от нас на 30 лв. кв. работим
във срок за ного повече информациа на тел.089 564 23 19
http://obiavidnes.com/obiava/77604/toploizolacia--na-10lvsys-matreali-ot-vas--a-sys-matreali-ot-nas-na-30lv

ТЪРСИМ ОБЕКТИ ТОПЛОИЗОЛАЦИА НА10ЛВ. със скеле сме
Бригада сме търсим работа топло изолациа работим с наше скеле работим със гаранциа от 5 год. До 10 год. Във
зависимост от матриалите работим на 10лв. със матреалите от вас а със матреалите от нас на 30 лв. кв. работим
във срок за ного повече информациа на тел.089 564 23 19
http://obiavidnes.com/obiava/77603/tyrsim-obekti-toploizolacia-na10lv-sys-skele-sme

5+1 GENIUS SW-HF5.1 5200
5+1 GENIUS SW-HF5.1 5200, 150W RMS, субуфер, LED дисплей
http://obiavidnes.com/obiava/77415/51-genius-sw-hf51-5200

Тонколони GENIUS SP-HF2020
Тонколони GENIUS SP-HF2020, гланц черни
http://obiavidnes.com/obiava/77414/tonkoloni-genius-sp-hf2020

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.
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* ДРУГИ:
- Монтаж на ГИПСКАРТОН-окачени тавани,преградни стени,предстенни обшивки.Интериорни решения.
- ЗИДАРИЯ- на тераси,преди монтаж на дограма; изграждане на ново разпределение на стени и др.
- УСВОЯВАНЕ на тераси към стаи.
- ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЕРМОИЗОЛАЦИЯ на тераси, стени, тавани,жилища, мазета и влажни помещения.
- ОБРЪЩАНЕ на врати и прозорци след поставяне на нова дограма.
- ВиК -професионален ДЕМОНТАЖ и МОНТАЖ на всички видове водопроводни мрежи..
- МОНТАЖ на ДОГРАМА-BRUGMAN,WEISS PROFIL,КОМАРНИЦИ,ЩОРИ.
- Предлагаме КАЧЕСТВЕН НЕМСКИ ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ-БЕЗПЛАТЕН МОНТАЖ И ПОДЛОЖКА, ЕСТЕСТВЕН
ТРИСЛОЕН ПАРКЕТ,МАСИВЕН ПАРКЕТ.
- КЪРТЕНЕ.ИЗВОЗВАНЕ на строит.отпадъци.
- Снабдяваме с материали БЕЗ НАДЦЕНКА.
БЕЗПЛАТЕН ОГЛЕД.Дизайнерска консултация и коректност. ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КАЧЕСТВО И СРОКОВЕ.
ДМ СТРОЙ ЕООД Ви предлага БОГАТИЯ СИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ,ПЪЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ И КОРЕКТНОСТ,за
да осъществите с лекота предстоящия Ви ремонт.Екипът ни се състои от строителен инжинер,технически
ръководител и опитни майстори,доказали качествата си на различни обекти.
Фирмата извършва груб строеж на сгради от пета категория.
ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ 0889 240 656, 0877 670 055,
Виж и научи повече за нас на : www.stroiremont.bg
http://obiavidnes.com/obiava/77602/lepene-na-fayansnastilkivikremont-na-banyagipskartonboyadisvane-maystori

Тонколонки GENIUS SP-HF360B
Тонколонки GENIUS SP-HF360B, 10W, дървен материал
http://obiavidnes.com/obiava/77413/tonkolonki-genius-sp-hf360b

Детективска агенция Авалон-24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и …
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http;//avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/77601/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi

2+1 PRIVILEG ANELIA-S21157
2+1 PRIVILEG ANELIA-S21157, 26W RMS, субуфер
http://obiavidnes.com/obiava/77412/21-privileg-anelia-s21157

3D визуализации на сгради и интериорен дизайн
3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен
дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална
визия
http://obiavidnes.com/obiava/77600/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn
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3D визуализации на сгради и интериорен дизайн
3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен
дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална
визия
http://obiavidnes.com/obiava/77599/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn

3D визуализации на сгради и интериорен дизайн
3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен
дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална
визия
http://obiavidnes.com/obiava/77598/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio
3DKoev-Studio I-Pro
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKoev-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 Пловдив от400лв 700лв
https://www.facebook.com/3dkoevstudio http://superpc.site11.com
http://obiavidnes.com/obiava/77597/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio
3DKoev-Studio I-Pro
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKoev-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 Пловдив от400лв 700лв
https://www.facebook.com/3dkoevstudio http://superpc.site11.com
http://obiavidnes.com/obiava/77596/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

Превод и заверка на документи от чужбина
Преводаческа агенция Нов Век извършва качествени преводи на Английски, Немски, Турски, Испански, Гръцки,
Португалски, Френски, Италиански, Арабски, Китайски, Иврит и много други езици. Заверки на преводи на документи от
чужбина 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/77595/prevod-i-zaverka-na-dokumenti-ot-chujbina

Слушалки SteelSeries UFC In-Ear-Headset
Слушалки SteelSeries UFC In-Ear-Headset, тип "тапи", микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/77411/slushalki-steelseries-ufc-in-ear-headset

Сесията идва - препишете лесно
Препишете лесно на изпит с химикал с невидимо мастило. Открийте най-лесния и евтин начин да преписвате на изпит,
без да ви засекат.
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.
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Никой не подозира, че химикалът в ръката ви е всъщност решението на изпита и края на вашите притеснения!
http://www.gadgetstore.ovo.bg
Skype: marti_1987
Мтел: 0883 33 88 92
Виваком: 0878 33 88 72
http://obiavidnes.com/obiava/77594/sesiyata-idva---prepishete-lesno

Уеб камера Logitech HD Webcam C615
Уеб камера Logitech HD Webcam C615, 1080p FULL HD, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/77410/ueb-kamera-logitech-hd-webcam-c615

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/77593/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/77592/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
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приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/77591/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

Курс по Бизнес английски „7 Weeks“ с преподавател американец за 169лв
Курс по Бизнес английски „7 Weeks“ в 3 различни модула + часове с преподаватели с роден език английски + безплатни
учебни материали само за 169 лв. Вместо 450 лв. от езиков център Летер – София.
Подгответе се за нов старт в живота и кариерата! Летер организира уникален курс с икономическа и бизнес
насоченост, който се провежда 7 седмици и съчетава 3 отделни модула:
- Re - fresh
- Market Leader
- Часове с преподавател с роден език английски (Native speaker)
1 седмица - Re - fresh;
6 седмици - Бизнес английски + часове с преподавател с роден език английски (Native speaker);
БОНУС: Учебните материали са безплатни и се раздават като хендаутове за всеки урок.
*След привършването на курса се издава сертификат.
Изисква се учащите да имат ниво на владеене на езика А2.
Минимален брой участници в групата - 5 души.
Начало на курса 25. 03. 2014г. , ще се провежда вторник и четвъртък от 18:30ч. до 20:45ч.
Телефон за записване Курс по Бизнес английски „7 Weeks“ в 3 различни модула + часове с преподаватели с роден език
английски + безплатни учебни материали само за 169 лв. Вместо 450 лв. от езиков център Летер – София.
Подгответе се за нов старт в живота и кариерата! Летер организира уникален курс с икономическа и бизнес
насоченост, който се провежда 7 седмици и съчетава 3 отделни модула:
- Re - fresh
- Market Leader
- Часове с преподавател с роден език английски (Native speaker)
1 седмица - Re - fresh;
6 седмици - Бизнес английски + часове с преподавател с роден език английски (Native speaker);
БОНУС: Учебните материали са безплатни и се раздават като хендаутове за всеки урок.
*След привършването на курса се издава сертификат.
Изисква се учащите да имат ниво на владеене на езика А2.
Минимален брой участници в групата - 5 души.
Начало на курса 25. 03. 2014г. , ще се провежда вторник и четвъртък от 18:30ч. до 20:45ч.
Телефон за записване 0876 300 857.
http://www.leter.info/
.
http://www.leter.info/
http://obiavidnes.com/obiava/77590/kurs-po-biznes-angliyski-7-weeks-s-prepodavatel-amerikanec-za-169lv

Курс по испански език и култура за начинаещи А1 в Espanola за 239лв
Курсът започва от 29.03.2014г., ще се провежда събота и неделя от 10:00ч до 13:00ч, с такса 239лв.
Детайли:
- Пълен курс на обучение за начинаещи – 70-80уч.ч
- Сертификат за завършено ниво , след успешно положен финален изпит
Условия на промоцията
Обучението стартира при сформирана група от минимум 5 души.
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*Учебният комплект „Paso a Paso” 1 е оригинален (за две нива) + CD и се закупува допълнително 27 лв за 1 бр.
Преподавателят е с дългогодишен опит с испанска и българска филолофия, преподаваща в Нов Български университет,
съавтор на учебни помагала.
Испанската култура и изкуство се отличава със световноизвестни имена - писатели като: Мигел Сервантес, Габриел
Гарсия Маркес, музиканти като: Глория Естефан, Хулио и Енрике Иглесиас, Шакира, художници - от царските
портрети на Гоя през Дега , Веласкес, до сюрреалистични сцени на Пикасо, Салвадор Дали, Борис Валехо и много други
влиятелни личности, чийто е брой е значителен.
Светът опитва от вкусотиите на испанската кухня като : буритос, такос, тамалес, паеля и много други.
Много висши училища, колежи и университети предлагат обучение в чужбина възможностите за хора, които говорят
испански език, дори може да получите за някои университет кредити в Латинска Америка, в същото време, да се
наслаждавате на престоя си в една от тези екзотични страни.
Център по испански език и култура „Espa
http://obiavidnes.com/obiava/77589/kurs-po-ispanski-ezik-i-kultura-za-nachinaeshti-a1-v--espanola--za--239lv

В езиков център "Италика" , гр. София, стартират курсове по италиански език A1,A2,В1 и В2
Започнете изучаването на италиански език в нива А1-270лв., А2-290лв., В1 или В2-310лв. Промоцията е валидна до
31.03.2014г.
А1 - Вторник и четвъртък (18:15 до 21:15ч.) - начало на курса от 18.03.2014г.
А1 - Събота и неделя (11:00 до 14:00ч.) - начало на курса от 22.03.2014г.
А2 – Понеделник и сряда (18:15 до 21:15ч.) - начало на курса от 31.03.2014г.
А2 – Вторник и четвъртък (09:45 до 12:45ч.) - начало на курса от 11.03.2014г.
В1 – Понеделник и сряда (18:30 до 21:30ч.) - начало на курса от 26.03.2014г
В1 - Събота и неделя (14:30 до 17:30ч.) - начало на курса от 19.04.2014г.
В2 – Вторник и четвъртък (18:15 до 21:15ч.) - начало на курса от 01.04.2014г.
Обучението стартира при сформирана група от минимум 6 души.
Системата на обучение е Progetto Italiano Курсът съдържа 70-90 уч.ч./по 45мин/ . След положен финален тест, се издава
сертификат за завършено ниво. За информация и записвания - ул.Граф Игнатиев 49, ет.2, тел. 0876 300 857
Facebook – Италика София
е-mail: italika@mail.bg
http://www.italikabg.com/index.php?page=kursovv
http://obiavidnes.com/obiava/77588/v-ezikov-centyr-italika--gr-sofiya-startirat-kursove-po-italianski-ezik--a1

Купуваме Бизнес-фирми със задължения-Адвокатска Кантора"КОРЕКТ"
СУПЕР
ПРОФЕСИОНАЛНА
ОФЕРТА
ЗА
"ИЗКУПУВАНЕ"
ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ФИНАНСОВИ И ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ!!!

НА

ТЪРГОВСКИ

ДРУЖЕСТВА

СЪС

Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
След консултация с нас по конкретния правен казус,ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори,процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ
ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
Адвокатска Кантора "КОРЕКТ"
тел.0897558320 0885017754
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http://kupuvamebusiness.blogspot.com/
http://obiavidnes.com/obiava/77587/kupuvame-biznes-firmi-sys-zadyljeniya-advokatska-kantorakorekt

7" (17.7 cm) Privileg MID-72K таблет
7" (17.7 cm) Privileg MID-72K таблет, двуядрен Cortex A9 1GHz, LED, капацитивен мулти-тъч екран, 512MB RAM, 4GB
Flash памет (+MicroSD слот), miniUSB, 802.11n, Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/77408/7-177-cm-privileg-mid-72k-tablet

СУПЕР ПРОФЕСИОНАЛНА ОФЕРТА ЗА "ИЗКУПУВАНЕ" НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ФИНАНСОВИ И ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ!!!
СУПЕР
ПРОФЕСИОНАЛНА
ОФЕРТА
ЗА
"ИЗКУПУВАНЕ"
ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ФИНАНСОВИ И ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ!!!

НА

ТЪРГОВСКИ

ДРУЖЕСТВА

СЪС

Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
След консултация с нас по конкретния правен казус,ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори,процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ
ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
Адвокатска Кантора "КОРЕКТ"
тел.0897558320 0885017754
http://kupuvamebusiness.blogspot.com/
http://obiavidnes.com/obiava/77586/super-profesionalna-oferta-za-izkupuvane-na-tyrgovski-drujestva-sys-zadyljeniya

100уч.ч. немски език А1, А2, В1 или В2 в езиков център „Германикум“ за 240лв/ниво
Езиков център „Германикум“ дава възможност да научите немски език в групи за начинаещи и напреднали.
График на курсовете:
А1 - Понеделник и петък (18:15-21:15ч.)- начало на курса от 14.04.2014г.
А1 – Вторник и четвъртък (13:00-16:45ч.)- начало на курса от 18.03.2014г.
А1 – Събота и неделя (10:00-13:00ч.) – начало на курса от 22.03.2014г.-интензивен,подготвящ за работа в Германия
А2 – Понеделник, сряда и петък (10:30-14:15ч.) – начало на курса от 24.03.2014г.- интензивен, подготвящ за работа в
Германия
А2 – Сряда и петък (18:15-21:15ч.) – начало на курса от 12/19.03.2014г.
А2 – Понеделник и сряда (18:15-21:15ч.) – начало на курса 14.04.2014г.
А2 – Събота и неделя (14:00-17:00ч.) - начало на курса от 22.03.2014г.
В1 – Вторник и четвъртък (18:15-21:15ч.) - начало на курса от 01.04.2014г.
В2 – Вторник и четвъртък (18:15-21:15ч.) - начало на курса от 01.04.2014г.
100уч.ч. немски език А1, А2, В1 или В2 в езиков център „Германикум“ за 240лв/ниво
*Минимален брой участници в курса 6 души.
* Учебният комплект “Lagune”, по които се провежда обучението и се закупува отделно.
Детайли:
- Пълен курс на обучение – 100 уч.ч., при по-малко от 10 човека броя на часовете се редуцира
- След взет финален тест, се получава сертификат
Център по немски език и култура "Германикум",
гр.София - ул.Граф Игнатиев 49, ет.2
Тел. 0876 300 857
е-mail: germanikum1@mail.bg

Страница 60/120

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

09.03.2014

http://germanikumbg.com/
Facebook – Germanikum-Sofiq
http://obiavidnes.com/obiava/77585/100uchch-nemski-ezik-a1-a2-v1-ili-v2-v-ezikov-centyr-germanikum-za-240lvniv

7" (17.8 cm) Privileg MID-7G Plus таблет
7" (17.8 cm) Privileg MID-7G Plus таблет, 3G, четириядрен VIA WM8850 1.2GHz, TFT LED, капацитивен мулти-тъч екран,
512MB RAM, 4GB Flash памет (+MicroSD слот), miniHDMI, microUSB, 802.11n, 2x камера, Android 4.0
http://obiavidnes.com/obiava/77400/7-178-cm-privileg-mid-7g-plus-tablet

Предлагаме инкубатори
Предлагаме инкубатори полуавтоматични тип люлка.
Температурата се регулира с прецизен терморегулатор.
Капацитета на предлаганите от нас инкубатори е за :
35 яйца, 55, 75 , 100, и най големите който предлагаме
за 150 яйца. Гаранцията която поемаме е една
календарна година .
inkubatorbg@abv.bg
0888291498
Skype - krasi0012
www.inkubatorbg.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/77584/predlagame-inkubatori

Бързи кредити от 500 до 1500 лв само за 15минути.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/77583/byrzi-krediti-ot-500-do-1500-lv-samo-za-15minutiburzikreditibg

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1500 лв.
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/77276/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1500-lv

Бързи кредити от 500 до 1500 лв само за 15минути.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/77582/byrzi-krediti-ot-500-do-1500-lv-samo-za-15minutiburzikreditibg

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1500 лв.
Бързи кредити Онлайн от 500 до 1500 лв на burzikrediti.bg
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Срещу лична карта.
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 15 минути!
Тел: 0877 99 99 60
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/77227/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1500-lv

Водоустойчив Шперплат за кофраж - WWW.SHPERPLAT.COM
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на:
http://obiavidnes.com/obiava/77581/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj---wwwshperplatcom

7" (17.8 cm) Privileg SANEI N77 таблет
7" (17.8 cm) Privileg SANEI N77 таблет, Allwinner A13 1GHz, TFT LED, капацитивен мулти-тъч екран, 512MB RAM, 8GB
Flash памет (+MicroSD слот), microUSB, 802.11n, Android 4.0.4
http://obiavidnes.com/obiava/77399/7-178-cm-privileg-sanei-n77-tablet

7" (17.9 cm) Privileg MID-72B таблет
7" (17.9 cm) Privileg MID-72B таблет, 3G, GPS, двуядрен Cortex A9 1GHz, TFT LED, капацитивен мулти-тъч екран, 512MB
RAM, 4GB Flash памет (+MicroSD слот), miniHDMI, microUSB, 802.11n, 2x камери, Android 4.1
http://obiavidnes.com/obiava/77398/7-179-cm-privileg-mid-72b-tablet

унищожаване на инсекти хлебарки, мравки, бълхи, мухи, комари, дървеници,кърлежи,оси
Лицензирана ДДД фирма за борба с вредители, работеща под контрола на РИОКОЗ (ХЕИ).
ДЕЗИНФЕКЦИЯ – унищожаване на патогенни микроорганизми.
ДЕЗИНСЕКЦИЯ – унищожаване на инсекти хлебарки, мравки, бълхи, мухи, комари, дървеници,кърлежи,оси и други
насекоми.
ДЕРАТИЗАЦИЯ – унищожаване на вредни гризачи мишки, плъхове и други.
ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ - обработка на тревни площи против кърлежи и други.
РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА - предпазване на растенията от болести, неприятели и плевели с най – качествените материали,
одобрени от Министерство на здравеопазването, като се съобразим с всички мерки за Вашето здраве и извършим
процедурите в най – удобното за Вас време. НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СА:
ЗА ГРАЖДАНИ:
Обработка на жилища, общи части, входове, къщи, тавани, мазета, тревни площи и други против хлебарки, бълхи,
кърлежи, дървеници, плъхове, мишки и всякакви други битови вредители.
ЗА ФИРМИ:
Абонаментни договори и еднократни обработки в съответствие с действащите в страната нормативни документи,
регламентиращи ДДД дейностите в Република България.
Абонаментът включва посещение и обработка /дезинсекция и дератизация/ на всички договорирани обекти един път на
месец или тримесечие, без прекъсване на Вашия производствен процес съобразно работното Ви време, като даваме
гаранция за освобождаване на обектите от вредни насекоми и гризачи.
GSM: 0876896482 / 02 416 94 46 Работно време
07:00 - 23:00
Цени до 75 кв. м.- 30 лв. / до 100 кв. м.- 0,40 лв. кв. м. / до 300 кв. м. - 0,25 лв. кв. м. / над 300 кв. м. - по договаряне
http://obiavidnes.com/obiava/77580/unishtojavane-na-insekti-hlebarki-mravki-bylhi-muhi-komari-dyrvenicikyrleji

унищожаване на инсекти хлебарки, мравки, бълхи, мухи, комари, дървеници,кърлежи,оси
Лицензирана ДДД фирма за борба с вредители, работеща под контрола на РИОКОЗ (ХЕИ).
ДЕЗИНФЕКЦИЯ – унищожаване на патогенни микроорганизми.
ДЕЗИНСЕКЦИЯ – унищожаване на инсекти хлебарки, мравки, бълхи, мухи, комари, дървеници,кърлежи,оси и други

Страница 62/120

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

09.03.2014

насекоми.
ДЕРАТИЗАЦИЯ – унищожаване на вредни гризачи мишки, плъхове и други.
ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ - обработка на тревни площи против кърлежи и други.
РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА - предпазване на растенията от болести, неприятели и плевели с най – качествените материали,
одобрени от Министерство на здравеопазването, като се съобразим с всички мерки за Вашето здраве и извършим
процедурите в най – удобното за Вас време. НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СА:
ЗА ГРАЖДАНИ:
Обработка на жилища, общи части, входове, къщи, тавани, мазета, тревни площи и други против хлебарки, бълхи,
кърлежи, дървеници, плъхове, мишки и всякакви други битови вредители.
ЗА ФИРМИ:
Абонаментни договори и еднократни обработки в съответствие с действащите в страната нормативни документи,
регламентиращи ДДД дейностите в Република България.
Абонаментът включва посещение и обработка /дезинсекция и дератизация/ на всички договорирани обекти един път на
месец или тримесечие, без прекъсване на Вашия производствен процес съобразно работното Ви време, като даваме
гаранция за освобождаване на обектите от вредни насекоми и гризачи.
GSM: 0876896482 / 02 416 94 46 Работно време
07:00 - 23:00
Цени до 75 кв. м.- 30 лв. / до 100 кв. м.- 0,40 лв. кв. м. / до 300 кв. м. - 0,25 лв. кв. м. / над 300 кв. м. - по договаряне
http://obiavidnes.com/obiava/77579/unishtojavane-na-insekti-hlebarki-mravki-bylhi-muhi-komari-dyrvenicikyrleji

унищожаване на инсекти хлебарки, мравки, бълхи, мухи, комари, дървеници,кърлежи,оси
Лицензирана ДДД фирма за борба с вредители, работеща под контрола на РИОКОЗ (ХЕИ).
ДЕЗИНФЕКЦИЯ – унищожаване на патогенни микроорганизми.
ДЕЗИНСЕКЦИЯ – унищожаване на инсекти хлебарки, мравки, бълхи, мухи, комари, дървеници,кърлежи,оси и други
насекоми.
ДЕРАТИЗАЦИЯ – унищожаване на вредни гризачи мишки, плъхове и други.
ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ - обработка на тревни площи против кърлежи и други.
РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА - предпазване на растенията от болести, неприятели и плевели с най – качествените материали,
одобрени от Министерство на здравеопазването, като се съобразим с всички мерки за Вашето здраве и извършим
процедурите в най – удобното за Вас време. НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СА:
ЗА ГРАЖДАНИ:
Обработка на жилища, общи части, входове, къщи, тавани, мазета, тревни площи и други против хлебарки, бълхи,
кърлежи, дървеници, плъхове, мишки и всякакви други битови вредители.
ЗА ФИРМИ:
Абонаментни договори и еднократни обработки в съответствие с действащите в страната нормативни документи,
регламентиращи ДДД дейностите в Република България.
Абонаментът включва посещение и обработка /дезинсекция и дератизация/ на всички договорирани обекти един път на
месец или тримесечие, без прекъсване на Вашия производствен процес съобразно работното Ви време, като даваме
гаранция за освобождаване на обектите от вредни насекоми и гризачи.
GSM: 0876896482 / 02 416 94 46 Работно време
07:00 - 23:00
Цени до 75 кв. м.- 30 лв. / до 100 кв. м.- 0,40 лв. кв. м. / до 300 кв. м. - 0,25 лв. кв. м. / над 300 кв. м. - по договаряне
http://obiavidnes.com/obiava/77578/unishtojavane-na-insekti-hlebarki-mravki-bylhi-muhi-komari-dyrvenicikyrleji

7" (17.9 cm) Privileg MID-72D таблет
7" (17.9 cm) Privileg MID-72D таблет, 3G, двуядрен Cortex A9 1GHz, TFT LED, капацитивен мулти-тъч екран, 512MB
RAM, 4GB Flash памет (+MicroSD слот), microUSB, 802.11n, 2x камери, Android 4.1
http://obiavidnes.com/obiava/77397/7-179-cm-privileg-mid-72d-tablet

7" (17.9 cm) Privileg MID-72F таблет
7" (17.9 cm) Privileg MID-72F таблет, двуядрен Cortex A7 1GHz, TFT LED, капацитивен мулти-тъч екран, 512MB RAM,
4GB Flash памет (+MicroSD слот), miniHDMI, microUSB, 802.11n, 2x камера, Android 4.2
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http://obiavidnes.com/obiava/77396/7-179-cm-privileg-mid-72f-tablet

7" (17.9 cm) Privileg MID-74A таблет
7" (17.9 cm) Privileg MID-74A таблет, 3G, четириядрен Cortex A9 1.2GHz, LED, капацитивен мулти-тъч екран, 1GB RAM,
8GB Flash памет (+MicroSD слот), miniHDMI, microUSB, 802.11n, 2x камери, Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/77395/7-179-cm-privileg-mid-74a-tablet

180GB
180GB, Kingston 600, SSD SATA 6Gb/s
http://obiavidnes.com/obiava/77489/180gb-kingston-600-ssd-sata-6gbs

Jabse.info - всичко за търсачката
Знаете ли че в България си имаме собствена търсачка? Името и Jabse. Ако не сте я ползвали до сега, крайно време е да
опитате.
http://obiavidnes.com/obiava/77577/jabseinfo---vsichko-za-tyrsachkata

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/77576/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Детективск
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
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- 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/77575/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi--plovdiv-pazardjik-haskovo

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
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/77574/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-sofiya

детектив София-Дете
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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/77573/detektiv-sofiya-detektivska-agenciya-foks--razberete-cyalata-istina

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:
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/77572/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

Продава къща с двор в Садово -18км от Пловдив
Продава къща с двор в Садово -18км от Пловдив
Къща от кирпич , запазена и обитаема-65кв, изба, допълнителна лятна кухня, двор 1дк.Има ток и канализация.Цена
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32000лв/или договаряне/
http://obiavidnes.com/obiava/77571/prodava-kyshta-s-dvor-v-sadovo--18km-ot-plovdiv

Магически градински маркуч за поливане
Магически градински маркуч за поливане
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Нова технология ,нов дизаин.Удобство и красота във вашата градина.
Отличителни белези при работа:
не се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
заема изключително малко место
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.Магическият маркуч увеличава размера си до 3
пъти!Маркуча е 1/2 цола,а накрайниците 3/4 цола.Не оставяйте маркуча включен в чешмата под налягане над 2
атмосфери,създава се голям натиск върху маркуча.Дръжте накрайника включен при начало и край на работа.
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра.Цена 49лв.
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/77570/magicheski-gradinski-markuch-za-polivane

Английски език - бързи и професионални преводи, легализация на документи
Бързи и качествени преводи от/на всички езици от заклети преводачи, заверки на документи във всички институции и
посолства, превод на специализирана литература, бизнес и лична кореспонденция, устни преводи.
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/77569/angliyski-ezik---byrzi-i-profesionalni-prevodi-legalizaciya-na-dokumenti

СПЕСТИ 3000 лв. С УРЕД ЗА СРЕБЪРНА ВОДА НА НАСА-САЩ+ 2 ПОДАРЪКА**78 лв.
СПЕСТИ НАД 3000 лв. с УРЕД на НАСА-САЩ за СРЕБЪРНА
ВОДА Dr.SILVER 101+ със 101 ЛЕЧЕБНИ БИЛКИ и РАСТЕНИЯ
2 ПОДАРЪКА: ЕЛЕКТРОНЕН ТЕЛЕСЕН ТЕРМОМЕТЪР;
МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ОТВАРАЧКА
** САМО СРЕЩУ 78 лв. СПЕСТЯВАТЕ НАД 3000 лв. , ТЪЙ КАТО
В АПТЕКИТЕ 1 л. Е НАД 30 лв., А УРЕДЪТ Е ЗА 20 хил. литра!
** СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОПРЕДЕЛЯТ УРЕДА КАТО ДОМАШЕН ЛЕКАР
И ВТОРА ИМУННА СИСТЕМА; МОЩНО СРЕДСТВО ПРОТИВ ГРИП,
ПРОСТУДА, АНГИНИ и над 30 ПОПУЛЯРНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ!
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** СИГУРНА ЗАЩИТА СРЕЩУ 700 ВИРУСА И МИКРООРГАНИЗМИ!
ЕНЕРГИЕН ПРЕНОС НА 101 ЛЕЧЕБНИ БИЛКИ И РАСТЕНИЯ!
** СРЕБЪРНА ВОДА СА ПОЛЗВАЛИ АМЕРИКАНСКИТЕ КОСМОНАВТИ!
Уредът Dr. SILVER 101+ е създаден по разработка на НАСА-САЩ и вече е разрешен за гражданска употреба. Той е
мощен и безопасен природен антисептик, унищожаващ над 700 вируси, гъбички, бактерии, микроби и всякакви паразити,
без да пречи на полезната микрофлора в организма.
Използването на водата обогатена със сребърните йони претърпя ренесанс през последните години, заради
многобройните здравословни ефекти върху човешкия организъм. Сребърната вода е 1750 пъти по-силен антисептик от
този на карболовата киселина, известна като най-мощно средство за дезинфекция и 3,5 пъти по-силен от този на
сублимата. Не наврежда при предозиране и е подходяща за бременни жени, кърмачета и деца, на които се препоръчва да
избягват лекарствата.
Среброто е единственият елемент, който освен, че не се натрупва в организма, няма и токсични дози. Сребърната вода
е жизнено необходима, тъй като по данни на Световната здравна организация 1/3 от хората на Земята страдат
хронично от вирусни, гъбични или бактериални зарази.
В уреда се използва технология за пренос на енергийни информацион¬ни матрици на подбрани 101 лечебни билки и
растения. Те обогатяват водата, насищат я с информационни характеристики за лечебното въздействие на билките,
които подкрепят имунната система, общите възстановителни жизнени сили и виталността на организма.
При грипни епидемии и вирусни инфекции сребърната вода създава в организма уникален предпазен щит, пред който
отстъпват настинки, грип, инфекциозни и много други заболявания.
ПРЕДИМСТВА:
- спестявате над 3000 лв. от покупка на малки дози от аптеката;
- повишава имунитета и кондицията на организма;
- със силата на 101 лечебни билки и растения;
- универсално средство срещу всякакви разновидности на грип, настинки,хрема,
гастрит, дизентерия, незарастващи рани, вкл. и диабетни, алергични обриви,
екземи и възпаления;
- премахва проблемите в стомашно-чревния тракт;
- подобрява състоянието на кожата и косата и др.;
- подобрява дейността на бъбреците и отделител¬ната система;
- подпомага организма при камъни в бъбреците и жлъчката;
- подпомага очистването на организма от шлаки и токсини;
- подпомага регулирането на телесното тегло;
- регулира кръвното налягане;
- подмладява организма.
- използва се за дезинфекция и обработка на плодове и зеленчуци;
- автоматично захранване без презареждане и смяна на батерии и ресурс 100
работни часа и обработка на 20 хил. литра сребърна вода;
- максимална ефективност и възможност за ползване от цялото семейство;
- размери: 40х170 мм;
- тегло 100 грама.
ВИДЕОКЛИП:
http://youtu.be/A_l_YvDd4oc
Действието на уреда се базира на електролитен пренос на сребърни йони във водата, при протичане на постоянен ток
между сребърен и неръждаеми електроди. В зоната на електродната камера са монтирани постоянни магнити, които
формират магнитно поле със специфична конфигурация, което структурира водата и усилва целебното действие на
сребърните йони.
За 1 минута обработка се получават 3 литра сребърна питейна вода с концентрация 0,05 мг/л.
Сертификат СЕ. Гаранция 1 г.
ЦЕНА: 78 лв. (в пъти по-ниска от аналозите у нас и в чужбина)
ПОКУПКИ:
СОФИЯ, пазар “Борово”, павилион № 12
(срещу входа на супермаркет Европа)
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или по куриер на Еконт Експрес с наложен платеж; такса при получаване
от офиса 5,00 лв., до адрес 6,90 лв. и получаване на следващия ден,
а до селища без офис на Еконт такса 8,20 лв. и получаване до 3 дни
Ползва се намаление на куриерската такса - 20%!
КОНТАКТИ:
0887/255 692; 02/855 2635
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
П Р И Л О Ж Е Н И Е:
РЕЦЕПТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРЕБЪРНА ВОДА
АНГИНА
Изплаква се гърлото в продължение на 3 до 5 мин. със сребърна вода с концентрация 15 мг/л.
ГИНЕКОЛОГИЧНИ ВЪЗПАЛЕНИЯ
Измива се възпаленото място 3-4 пъти на ден със сребърна вода, а най-добре да се постави компрес със затоплена
(30-35°С) сребърна вода с концентрация 30 мг/л.
НАТРАВЯНЕ С ХРАНА
Три пъти на ден се пие по 100 мл сребърна вода с концентрация 5 мг/л.
В случай на остро натравяне, до оказването на лекарска помощ, да се изпие 100 мл сребърна вода с концентрация 10
мг/л и се предизвика повръщане, след което на всеки три часа да се пие по 100 мл сребърна вода с концентрация 5 мг/л.
Може да се очаква подобрение след около 2-3 часа.
ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА
Пие се 50-100 мл сребърна вода с концентрация 10 мг/л. Може да се очаква понижение на температурата след няколко
часа. Подобряване на общото здравословно състояние. В продължение на няколко месеца, вместо чешмяна, да се пие
сребърна вода с концентрация 0,05 мг/л. След това се прави тримесечна пауза и курсът се повтаря.
СЛЕДОПЕРАЦИОННИ ВЪЗПАЛЕНИЯ (костни, мускулни и др. възпаления, причинени от стафилопневмококови
инфекции)
Мястото се измива, подсушава и се прави компрес със затоплена (30-35°С) сребърна вода с концентрация 30-35 мг/л за
15-20 минути. Компресът се прави от 4-5 слоя марля, напоена със сребърна вода.
НАСТИНКА
Изплаква се устата със затоплена (30-35°С) сребърна вода с концентрация 20 мг/л . През 3 часа се пие по 100 мл.
сребърна вода с концентрация 0,15 мг/л. Настинката преминава за 2-3 дни или по-бързо.
ДИЗЕНТЕРИЯ
На всеки 4 часа се пие по една лъжица сребърна вода с концентрация 5 мг/л.
ДИФТЕРИТ
На всеки 4 часа се пие по една лъжица сребърна вода с концентрация 5 мг/л.
ФУРУНКУЛОЗА
Компрес със затоплена (30-35°С) сребърна вода с концентрация 35 мг/л.
ЕКЗЕМИ, ЛИШЕИ
Компрес със затоплена (30-35°С) сребърна вода с концентрация 35 мг/л за 40 минути. Лечението продължава до 2
седмици.
ГАСТРИТ
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Три пъти на ден, 20-30 минути преди ядене се пие по 100 мл сребърна вода с концентрация 0,5 -1,0 мг/л в продължение на
две седмици. Болката намалява след няколко дни.
ИНФЕКЦИОЗЕН ХЕПАТИТ
В продължение на 10 дни, 20-30 минути преди ядене, да се пие по 100 мл сребърна вода с концентрация: 1 мг/л.
КЕРАТИТ, КОНЮНКТИВИТ
Очите се измиват със сребърна вода със стайна температура или се прави компрес с концентрация 20 мг/л.
ВЪЗПАЛЕНИЯ НА УШИ, НОС, ГЪРЛО (ВЪЗПАЛЕНИЯ НА СЛУХОВИЯ КАНАЛ, СРЕДНОТО ФАРИНГИТ, ЛАРИНГИТ,
ТОНЗИЛИТ, РИНИТ, ГРИПНИ ЕПИДЕМИИ)
Изплаква се носа, устата или ушите с топла (30-35°С) сребърна вода с концентрация 20-25 мг/л и се прави компрес за
30-35 минути.
ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДА С НЕЯСЕН ПРОИЗХОД
Във водата с неизвестен произход се добавя сребърна вода с концентрация 10 мг/л (50 мл/л). След 4 часа водата е годна
за пиене.
ИЗГАРЯНИЯ
Мястото се измива, подсушава и след това се прави компрес със сребърна вода с концентрация 30 мг/л. Изгарянията се
лекуват бързо и не остават белези. Това е един от най-ефективните начини за изгаряния.
ПАРАПРОКТИТ
Компрес със сребърна вода с концентрация 30 мг/л, два пъти на ден. Гнойта ще се събере върху марлята, раните ще се
почистят.
ТРИХОФИТОЗА
Компрес със сребърна вода с концентрация 30 мг/л в продължение на 30-40 минути. Продължителност на лечението 3-4
седмици.
ПРОСТУДНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ (вкл. ВИРУСНИ)
Да се използва сребърна вода с концентрация 10-20 мг/л за: изплакване, компреси, измиване. Начинът на използване се
избира в зависимост от заболяването.
ВЪЗПАЛЕНИЯ НА БЪБРЕЦИТЕ
Три пъти дневно се пие по 100 мл сребърна вода с концентрация 1 мг/л. Продължителност на лечението 2-3 седмици.
РОЗАЦЕЯ
Компрес с топла (30-35°С) сребърна вода с концентрация 30 мг/л в продължение на 30-40 минути. Продължителност на
лечението 3-4 седмици.
ЯЗВА
В продължение на 10 дни, 20-30 минути преди хранене, се пие по 100 мл сребърна вода с концентрация 5 мг/л. След това,
в продължение на 20 дни, 20-30 минути преди ядене се пие сребърна вода с концентрация 1 мг/л. Болката изчезва след
няколко дни.
СТОМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ (АФТИ, ГИНГИВИТ, СТОМАТИТ)
След хранене устата да се изплаква в продължение на 3-5 минути със затоплена (30-35°С) сребърна вода с
концентрация 30 мг/л. Продължителност на лечението 5-7 дни.
ПРОФИЛАКТИКА ПРИ ДЕЦА
При кашлица се измива устата и носа със сребърна вода с концентрация 1-2 мг/л. Изпива се 50 мл. сребърна вода с
концентрация 0,5 мг/л. Подобрява се имунната система.
ПРОФИЛАКТИКА СРЕЩУ ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
Три-четири пъти на ден, 20-30 минути преди ядене се пие по 100 мл сребърна вода с концентрация 0,1-0,2 мг/л.
Продължителност 3 месеца
ЧРЕВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
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Всеки 4-6 часа се пие по 100 мл сребърна вода с концентрация 0,1 мг/л.
Продължителност 7-10 дни.
ДРУГИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА СРЕБЪРНАТА ВОДА
ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПРИ ГРИПНИ И ДРУГИ ЕПИДЕМИИ
Да се напръскат с помощта на пулверизатор всички открити повърхности в помещенията: подове, стени, мебели и др.
със сребърна вода с концентрация 20 мг/л. За помещение 20 кв.м. е достатъчно 0,5 л. вода.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПРИЯТНА МИРИЗМА НА КРАКАТА
След измиване, краката се напръскват със сребърна вода с концентрация 5 мг/л. Краката не се изтриват, а се оставят
да изсъхнат. Чорапите също могат да се напръскат от вътрешна страна с помощта на пулверизатор със сребърна вода
с концентрация 20 мг/л. След това трябва да бъдат изсушени при стайна температура.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПРИЯТНА МИРИЗМА НА КРАКАТА
След къпане, мишниците се напръскат с помощта на пулверизатор със сребърна вода с концентрация 20 мг/л. Кожата
трябва да изсъхне на въздух.
ОБРАБОТКА НА ДОЛНО БЕЛЬО, ЧАРШАФИ И КАЛЪФКИ
В отсека за омекотител на пералнята, налейте 100 мл сребърна вода с концентрация 20 мг/л. Така при последното
пране дрехите ще бъдат дезинфекцирани. Сребърна вода със същата концентрация може да се използва и при гладене с
парна ютия.
ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ХЛАДИЛНИК И ФРИЗЕР
След почистване, вътрешните повърхности се напръсква с помощта на пулверизатор със сребърна вода с концентрация
10 мг/л и се оставят да изсъхнат.
ОБРАБОТКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
Месо, риба, колбаси и други нетрайни продукти се напръскват с помощта на пулверизатор със сребърна вода с
концентрация 20-30 мг/л.
ОБРАБОТКА НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
Измийте обилно на течаща вода плодовете и зеленчуците. Отделете тези, които имат следи от загниване и
нараняване. Зеленчуците с листа измийте като отделяте листата. Напръскайте ги с помощта на пулверизатор със
сребърна вода с концентрация 20 мг/л. След това ги поставете да изсъхнат. Обработените по този начин плодове и
зеленчуци ще се съхранят в хладилника за много по-дълго време.
ОБРАБОТКА НА ПЛОДОВЕ ЗА КОМПОТ
Подберете здрави плодове без загнивания и нараняване. Измийте ги обилно с течаща вода. Подгответе необходимото
количество сребърна вода с концентрация 10 мг/л. Потопете плодовете и зеленчуците в сребърната вода за 5 минути.
Заливането на плодовете в бурканите да стане със сребърна вода с концентрация 0,5 мг/л.
http://obiavidnes.com/obiava/77568/spesti-3000-lv-s-ured-za-srebyrna-voda-na-nasa-sasht-2-podaryka78-lv

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:
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- 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/77567/hidrofoben-shperplat-megaplex--nov

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: 26.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/77566/kurs-po-frenski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-v2

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: 25.03.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/77565/kurs-po-frenski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-v1

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: 26.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/77564/kurs-po-frenski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a2

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: 26.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък.
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/77563/kurs-po-frenski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a2

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”!
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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: 25.03.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/77562/kurs-po-frenski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a1

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: 25.03.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/77561/kurs-po-frenski-ezik-za-uchenici-nivo-v2

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: 26.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/77560/kurs-po-frenski-ezik-za-uchenici-nivo-v1

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: 25.03.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/77559/kurs-po-frenski-ezik-za-uchenici-nivo-a2

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: 26.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/77558/kurs-po-frenski-ezik-za-uchenici-nivo-a1

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.
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Цена: 300лв
Начало: 26.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/77557/kurs-po-nemski-ezik-za-uchenici--nivo-v1

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО А2
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: 25.03.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвърък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/77556/kurs-po-nemski-ezik-za-uchenici--nivo-a2

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: 26.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/77555/kurs-po-nemski-ezik-za-uchenici--nivo-a1

Курс по НЕМСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни , НИВО В1
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: 25.03.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/77554/kurs-po-nemski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni--nivo-v1

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: 26.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/77553/kurs-po-nemski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a2

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
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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: 25.03.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/77552/kurs-po-nemski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a1

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: 25.03.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/77551/kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici-nivo-v2

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО В1
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици , НИВО В1
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: 26.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/77550/kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici--nivo-v1

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: 25.03.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/77549/kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici--nivo-a2

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: 26.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък или събота и неделя
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/77548/kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici-nivo-a1

Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО B2
Курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за студенти и възрастни, НИВО B2
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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 26.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/77547/kurs-po-angliyski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni--nivo-b2

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 25.03.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/77546/kurs-po-angliyski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-b1

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 26.03.2014г. Дни за провеждане: сряда и петък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/77545/kurs-po-angliyski-ezik-za-studenti-i-vyzrastni-nivo-a2

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: 25.03.2014г. Дни за провеждане: вторник и четвъртък
За повече информация можете да се обадите в нашия офис всеки ден от понеделник до неделя!
http://obiavidnes.com/obiava/77544/kurs-po-angliyski--ezik-za-studenti-i-vyzrastni--nivo-a1

3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране
на сгради и Графичен дизайн.
3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен
дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална
визия
http://obiavidnes.com/obiava/77543/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proe

3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране
на сгради и Графичен дизайн.
3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен
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дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална
визия
http://obiavidnes.com/obiava/77542/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proe

3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране
на сгради и Графичен дизайн.
3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен
дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална
визия
http://obiavidnes.com/obiava/77541/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proe

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio
3DKoev-Studio I-Pro
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKoev-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 Пловдив от400лв 700лв
https://www.facebook.com/3dkoevstudio http://superpc.site11.com
http://obiavidnes.com/obiava/77540/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio
3DKoev-Studio I-Pro
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKoev-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 Пловдив от400лв 700лв
https://www.facebook.com/3dkoevstudio http://superpc.site11.com
http://obiavidnes.com/obiava/77539/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio
3DKoev-Studio I-Pro
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKoev-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 Пловдив от400лв 700лв
https://www.facebook.com/3dkoevstudio http://superpc.site11.com
http://obiavidnes.com/obiava/77538/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

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/77537/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-plovdiv
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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/77536/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
http://obiavidnes.com/obiava/77535/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

Шперплат – Водоустойчив директен 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 – Склад София
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/77534/shperplat--vodoustoychiv-direkten-vnositel---wwwshperplatcom

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

Супер Бързи кредити от 500 до 1500 лв само 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/77533/super-byrzi-krediti-ot-500-do-1500-lv-samo-na-burzikreditibg

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1500 лв.
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/77274/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1500-lv

Супер Бързи кредити от 500 до 1500 лв само 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/77532/super-byrzi-krediti-ot-500-do-1500-lv-samo-na-burzikreditibg
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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

Рефлекс- детектор на лъжата
Детектор на лъжата-Рефлекс за удобство на нашите клиенти и за да задоволим Вашите нужди, отворихме новият ни
офис в гр. Пловдив.
Създаването на филиала на офиса ни е продиктуван от многобойните запитвания за изследвания както в
Пловдивският регион така и за района на Пазарджик,Бургас,Хасково, Стара и Нова Загора.
Конкурентните цени в съчетание с качеството на изследването което ще предложим, ще обезмисли евентуално
пътуване до Софийският ни офис,спестявайки Ви време и средства .
Частният ни офис в град Пловдив се намира на бул.“6-ти септември“№157 , в непосредствена близост между
Окръжният съд и Областната дирекция на МВР.
http://obiavidnes.com/obiava/77531/refleks--detektor-na-lyjata

Рефлекс- детектор на лъжата
Детектор на лъжата-Рефлекс за удобство на нашите клиенти и за да задоволим Вашите нужди, отворихме новият ни
офис в гр. Пловдив.
Създаването на филиала на офиса ни е продиктуван от многобойните запитвания за изследвания както в
Пловдивският регион така и за района на Пазарджик,Бургас,Хасково, Стара и Нова Загора.
Конкурентните цени в съчетание с качеството на изследването което ще предложим, ще обезмисли евентуално
пътуване до Софийският ни офис,спестявайки Ви време и средства .
Частният ни офис в град Пловдив се намира на бул.“6-ти септември“№157 , в непосредствена близост между
Окръжният съд и Областната дирекция на МВР.
http://obiavidnes.com/obiava/77530/refleks--detektor-na-lyjata

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то 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
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здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/77529/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Заличител на драскотини Fix It Pro
Заличител на драскотини Fix It Pro
Fix It Pro - ЗАЛИЧИТЕЛ НА ДРАСКОТИНИ
"Fix It Pro" - продукт, който навярно не веднъж сте виждали по ТВ рекламите на почти двойна цена!
Заличителят на драскотини "Fix It Pro" е уникален продукт за премахване на повърхностни драскотини от боята на
автомобил, мотоциклет или машина.
Унищожете надрасканото бързо и лесно, с едно просто движение, прекарвайки "Fix It Pro" по дължината на
драскотината!
"Fix It Pro" осигурява запълване на драскотината, чрез създаване на постоянна връзка с боята на колата.
Всичко, което трябва да направите, е да прекара "Fix It Pro" през драскотината и да оставите автомобила на слънце.
Перфектен за всеки тип и цвят на автомобил или мотоциклет.
Действие с доказан ефект !
Внимание!
Действието на "Fix It Pro" не е толкова силно изразено при особено дълбоки надрасквания и поражения !
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/77528/zalichitel-na-draskotini-fix-it-pro

Машина за хрупкави картофени спирали
Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
МАШИНА ЗА ХРУПКАВИ КАРТОФЕНИ СПИРАЛИ SPIRAL POTATO SLICER
Машината за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer използва патентована технология
за спираловидно нарязване на зеленчуци – картофи, краставици, моркови, лук и др.,
при която максимално се запазват хранителните вещества в зеленчуците – не се получава смачкване
или раздробяване на съответният продукт.
Лазерно заточените ножове позволяват обработката на един картоф – нарязване и нанизване
на дървено шишче да става за 7 секунди, а получената атрактивна форма ще впечатли Вашите приятели,
семейство или клиенти.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
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www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/77527/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali

Енергопестяващо ток
Енергопестяващо ток 19Kw
СПЕСТЕТЕ ДО 30% ОТ СМЕТКИТЕ СИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО - НОВО ПОКОЛЕНИЕ УРЕДИ ЗА ИКОНОМИЯ НА ТОК " Intelligent Energy Saver " – едно интелигентно И НАПЪЛНО ЛЕГАЛНО решение за икономия на електрическа енергияпо германска технология !
Устройството е ефективно и достатъчно за голям апартамент, малък хотел, ресторант и др.
със сумарна мощност на електросъоръженията до 15 kW. Произход :
Китай Гаранционен срок:12 месеца!
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/77526/energopestyavashto--tok

унищожаване на инсекти хлебарки, мравки, бълхи, мухи, комари, дървеници,кърлежи,оси
Лицензирана ДДД фирма за борба с вредители, работеща под контрола на РИОКОЗ (ХЕИ).
ДЕЗИНФЕКЦИЯ – унищожаване на патогенни микроорганизми.
ДЕЗИНСЕКЦИЯ – унищожаване на инсекти хлебарки, мравки, бълхи, мухи, комари, дървеници,кърлежи,оси и други
насекоми.
ДЕРАТИЗАЦИЯ – унищожаване на вредни гризачи мишки, плъхове и други.
ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ - обработка на тревни площи против кърлежи и други.
РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА - предпазване на растенията от болести, неприятели и плевели с най – качествените материали,
одобрени от Министерство на здравеопазването, като се съобразим с всички мерки за Вашето здраве и извършим
процедурите в най – удобното за Вас време. НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СА:
ЗА ГРАЖДАНИ:
Обработка на жилища, входове, къщи, тавани, мазета, тревни площи и други против хлебарки, бълхи, кърлежи, плъхове,
мишки и всякакви други битови вредители.При обработка на общите части във вашият вход можете да се възползвате
от преференциална цена за обработка на апартамент до 120 m2. Цената за обработка на един апартамент се определя в
зависимост от броя на домакинствата в кооперацията, които желаят да бъдат обработени.
•
•

от 1 до 9 апартамента – 15 лв./апартамент,
от 10 до 15 апартамента – 11 лв./апартамент

ЗА ФИРМИ:
Абонаментни договори и еднократни обработки в съответствие с действащите в страната нормативни документи,
регламентиращи ДДД дейностите в Република България.
Абонаментът включва посещение и обработка /дезинсекция и дератизация/ на всички договорирани обекти един път на
месец или тримесечие, без прекъсване на Вашия производствен процес съобразно работното Ви време, като даваме
гаранция за освобождаване на обектите от вредни насекоми и гризачи.
GSM: 0876896482 / 02 416 94 46 Работно време
07:00 - 23:00
вече и събота и неделя
Цени до 75 кв. м.- 30 лв. / до 100 кв. м.- 0,40 лв. кв. м. / до 300 кв. м. - 0,25 лв. кв. м. / над 300 кв. м. - по договаряне
http://obiavidnes.com/obiava/77525/unishtojavane-na-insekti-hlebarki-mravki-bylhi-muhi-komari-dyrvenicikyrleji
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унищожаване на инсекти хлебарки, мравки, бълхи, мухи, комари, дървеници,кърлежи,оси
Лицензирана ДДД фирма за борба с вредители, работеща под контрола на РИОКОЗ (ХЕИ).
ДЕЗИНФЕКЦИЯ – унищожаване на патогенни микроорганизми.
ДЕЗИНСЕКЦИЯ – унищожаване на инсекти хлебарки, мравки, бълхи, мухи, комари, дървеници,кърлежи,оси и други
насекоми.
ДЕРАТИЗАЦИЯ – унищожаване на вредни гризачи мишки, плъхове и други.
ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ - обработка на тревни площи против кърлежи и други.
РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА - предпазване на растенията от болести, неприятели и плевели с най – качествените материали,
одобрени от Министерство на здравеопазването, като се съобразим с всички мерки за Вашето здраве и извършим
процедурите в най – удобното за Вас време. НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СА:
ЗА ГРАЖДАНИ:
Обработка на жилища, входове, къщи, тавани, мазета, тревни площи и други против хлебарки, бълхи, кърлежи, плъхове,
мишки и всякакви други битови вредители.При обработка на общите части във вашият вход можете да се възползвате
от преференциална цена за обработка на апартамент до 120 m2. Цената за обработка на един апартамент се определя в
зависимост от броя на домакинствата в кооперацията, които желаят да бъдат обработени.
•
•

от 1 до 9 апартамента – 15 лв./апартамент,
от 10 до 15 апартамента – 11 лв./апартамент

ЗА ФИРМИ:
Абонаментни договори и еднократни обработки в съответствие с действащите в страната нормативни документи,
регламентиращи ДДД дейностите в Република България.
Абонаментът включва посещение и обработка /дезинсекция и дератизация/ на всички договорирани обекти един път на
месец или тримесечие, без прекъсване на Вашия производствен процес съобразно работното Ви време, като даваме
гаранция за освобождаване на обектите от вредни насекоми и гризачи.
GSM: 0876896482 / 02 416 94 46 Работно време
07:00 - 23:00
вече и събота и неделя
Цени до 75 кв. м.- 30 лв. / до 100 кв. м.- 0,40 лв. кв. м. / до 300 кв. м. - 0,25 лв. кв. м. / над 300 кв. м. - по договаряне
http://obiavidnes.com/obiava/77524/unishtojavane-na-insekti-hlebarki-mravki-bylhi-muhi-komari-dyrvenicikyrleji

унищожаване на инсекти хлебарки, мравки, бълхи, мухи, комари, дървеници,кърлежи,оси
Лицензирана ДДД фирма за борба с вредители, работеща под контрола на РИОКОЗ (ХЕИ).
ДЕЗИНФЕКЦИЯ – унищожаване на патогенни микроорганизми.
ДЕЗИНСЕКЦИЯ – унищожаване на инсекти хлебарки, мравки, бълхи, мухи, комари, дървеници,кърлежи,оси и други
насекоми.
ДЕРАТИЗАЦИЯ – унищожаване на вредни гризачи мишки, плъхове и други.
ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ - обработка на тревни площи против кърлежи и други.
РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА - предпазване на растенията от болести, неприятели и плевели с най – качествените материали,
одобрени от Министерство на здравеопазването, като се съобразим с всички мерки за Вашето здраве и извършим
процедурите в най – удобното за Вас време. НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СА:
ЗА ГРАЖДАНИ:
Обработка на жилища, входове, къщи, тавани, мазета, тревни площи и други против хлебарки, бълхи, кърлежи, плъхове,
мишки и всякакви други битови вредители.При обработка на общите части във вашият вход можете да се възползвате
от преференциална цена за обработка на апартамент до 120 m2. Цената за обработка на един апартамент се определя в
зависимост от броя на домакинствата в кооперацията, които желаят да бъдат обработени.
•
•

от 1 до 9 апартамента – 15 лв./апартамент,
от 10 до 15 апартамента – 11 лв./апартамент

ЗА ФИРМИ:
Абонаментни договори и еднократни обработки в съответствие с действащите в страната нормативни документи,
регламентиращи ДДД дейностите в Република България.
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Абонаментът включва посещение и обработка /дезинсекция и дератизация/ на всички договорирани обекти един път на
месец или тримесечие, без прекъсване на Вашия производствен процес съобразно работното Ви време, като даваме
гаранция за освобождаване на обектите от вредни насекоми и гризачи.
GSM: 0876896482 / 02 416 94 46 Работно време
07:00 - 23:00
вече и събота и неделя
Цени до 75 кв. м.- 30 лв. / до 100 кв. м.- 0,40 лв. кв. м. / до 300 кв. м. - 0,25 лв. кв. м. / над 300 кв. м. - по договаряне
http://obiavidnes.com/obiava/77523/unishtojavane-na-insekti-hlebarki-mravki-bylhi-muhi-komari-dyrvenicikyrleji

унищожаване на инсекти хлебарки, мравки, бълхи, мухи, комари, дървеници,кърлежи,оси
Лицензирана ДДД фирма за борба с вредители, работеща под контрола на РИОКОЗ (ХЕИ).
ДЕЗИНФЕКЦИЯ – унищожаване на патогенни микроорганизми.
ДЕЗИНСЕКЦИЯ – унищожаване на инсекти хлебарки, мравки, бълхи, мухи, комари, дървеници,кърлежи,оси и други
насекоми.
ДЕРАТИЗАЦИЯ – унищожаване на вредни гризачи мишки, плъхове и други.
ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ - обработка на тревни площи против кърлежи и други.
РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА - предпазване на растенията от болести, неприятели и плевели с най – качествените материали,
одобрени от Министерство на здравеопазването, като се съобразим с всички мерки за Вашето здраве и извършим
процедурите в най – удобното за Вас време. НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СА:
ЗА ГРАЖДАНИ:
Обработка на жилища, входове, къщи, тавани, мазета, тревни площи и други против хлебарки, бълхи, кърлежи, плъхове,
мишки и всякакви други битови вредители.При обработка на общите части във вашият вход можете да се възползвате
от преференциална цена за обработка на апартамент до 120 m2. Цената за обработка на един апартамент се определя в
зависимост от броя на домакинствата в кооперацията, които желаят да бъдат обработени.
•
•

от 1 до 9 апартамента – 15 лв./апартамент,
от 10 до 15 апартамента – 11 лв./апартамент

ЗА ФИРМИ:
Абонаментни договори и еднократни обработки в съответствие с действащите в страната нормативни документи,
регламентиращи ДДД дейностите в Република България.
Абонаментът включва посещение и обработка /дезинсекция и дератизация/ на всички договорирани обекти един път на
месец или тримесечие, без прекъсване на Вашия производствен процес съобразно работното Ви време, като даваме
гаранция за освобождаване на обектите от вредни насекоми и гризачи.
GSM: 0876896482 / 02 416 94 46 Работно време
07:00 - 23:00
вече и събота и неделя
Цени до 75 кв. м.- 30 лв. / до 100 кв. м.- 0,40 лв. кв. м. / до 300 кв. м. - 0,25 лв. кв. м. / над 300 кв. м. - по договаряне
http://obiavidnes.com/obiava/77522/unishtojavane-na-insekti-hlebarki-mravki-bylhi-muhi-komari-dyrvenicikyrleji

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
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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/77521/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

Адвокатска Кантора"КОРЕКТ"-КУПУВАМЕ БИЗНЕС-ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
Адвокатска
Кантора
"КОРЕКТ"-"КУПУВАМЕ"
ТЪРГОВСКИ
ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ФИНАНСОВИ И ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ!!!

И

АКЦИОНЕРНИ

ДРУЖЕСТВА

СЪС

Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
След консултация с нас по конкретния правен казус,ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори,процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ
ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
ЦЕНИТЕ ЗА УСЛУГИТЕ НИ СА ПО ДОГОВАРЯНЕ.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
ЗА КОНТАКТИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА-БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН на тел.0897558320 0885017754
ЗА ВСИЧКИ УСЛУГИ КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ НА САЙТА НИ-http://kupuvamebusiness.blogspot.com/
http://obiavidnes.com/obiava/77520/advokatska-kantorakorekt-kupuvame-biznes-firmi-sys-zadyljeniya

Купуваме Бизнес-фирми със задължения-Адвокатска Кантора"КОРЕКТ"
Адвокатска
Кантора
"КОРЕКТ"-"КУПУВАМЕ"
ТЪРГОВСКИ
ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ФИНАНСОВИ И ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ!!!

И

АКЦИОНЕРНИ

ДРУЖЕСТВА

СЪС

Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
След консултация с нас по конкретния правен казус,ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори,процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ
ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
ЦЕНИТЕ ЗА УСЛУГИТЕ НИ СА ПО ДОГОВАРЯНЕ.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
ЗА КОНТАКТИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА-БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН на тел.0897558320 0885017754
ЗА ВСИЧКИ УСЛУГИ КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ НА САЙТА НИ-http://kupuvamebusiness.blogspot.com/
http://obiavidnes.com/obiava/77519/kupuvame-biznes-firmi-sys-zadyljeniya-advokatska-kantorakorekt

Частен детектив-Детективска агенция Фокс-Русе Велико Търново Шумен Варна
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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/77518/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-ruse-veliko-tyrnovo-shumen-varna

Частен детектив-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
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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/77517/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-ruse-veliko-tyrnovo-shumen-varna

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/77516/detektivska-agenciya-foks-chasten-detektiv-plovdivpazardjik-0888400413

Частен Детектив-Детективска Агенция Фокс-София, Пловдив, Варна, Бургас
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
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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/77515/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-sofiya-plovdiv-varna-burgas

Детективска Агенция Дискрет-Русе Шумен Велико Търново
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/77514/detektivska-agenciya-diskret-ruse-shumen-veliko-tyrnovo

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/77513/detektivska-agenciya-diskret-burgas-ravda-sozopol-pomorie-primorsko

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
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месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/77512/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/77511/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.

Страница 89/120

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

09.03.2014

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/77510/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

http://acdc-energy.net/store/
Интернет магазин за лампи PHILIPS,OSRAM и KANLUX
Лед, луминесцентни енергоспестяващи лампи с добри цени и богат избор!
Изпращаме с куриер и наложен платеж!
http://acdc-energy.net/store/
http://obiavidnes.com/obiava/77509/httpacdc-energynetstore

Супер Оферта! Почивка за двама в стилен хотел с джакузи и сауна
Почивка за двама в стилен хотел с джакузи и сауна
Включени закуски и вечери. Ползване на парна баня.
Остъпки от масажите в SPA центъра. Безплатно ползване на безжичен интернет и паркинг.
Сандански е известен с уникалния си климат и лековити минерални извори. Градът има славата и на най-добрата
естествена лечебница на бронхиална астма в Европа. Сгушен в подножието на Пирин планина се намира Хотел Перун***,
Сандански. Там ще изживеете една пълноценна почивка сред красивата природа и удобствата на града.
Варианти на офертата:
• Делничен пакет (от неделя до четвъртък)
• 2-дневен пакет за двама на цена 85 вместо 238 лева
• 3-дневен пакет за двама на цена 127 вместо 357 лева
• Уикенд пакет (петък и събота)
• 2-дневен пакет за двама на цена 119 вместо 238 лева
За повече информация: http://www.allnewdeals.com/en/deals/199522
http://obiavidnes.com/obiava/77508/super-oferta-pochivka-za-dvama-v-stilen-hotel-s-djakuzi-i-sauna

Ски почивка за двама в хотел с изглед към Пампорово
Безплатен паркинг. Ползване на закрит басейн, римска баня и инфрачервена кабина.
Зимата дойде и е време за ски или отдих в планината. Хотел Евридика*** Ви предлага да изживеете една незабравима
ски почивка в полите на красивите Родопи. Хотелът се състои от три корпуса с топла връзка помежду си и невероятен
изглед към един от най-добрите ни зимни курорти - Пампорово.
Варианти на офертата:
• 1-дневен пакет за двама на цена 70 вместо 140 лева
Офертата включва:
• 1 нощувка за двама, настанени в двойна стая
• Закуски
• Вечери
• Ползване на закрит басейн с детска секция
• Римска баня
• Инфрачервена кабина
• Фитнес
• Интернет
• Безплатен паркинг
• Туристическа такса и застраховка
• В хотела се допускат домашни любимци
• Офертата е валидна при минимум 2 нощувки
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За повече информация: http://www.allnewdeals.com/en/deals/216877/
http://obiavidnes.com/obiava/77507/ski-pochivka-za-dvama-v-hotel-s-izgled-kym-pamporovo

Страхотна Оферта! Почивка с масажи за двама, SPA и басейн с мин. вода
Ползване на сауна, лакониум, парна баня, детски мин. басейн, стая за релакс, леден душ.
Искате ли истинска релаксираща почивка? Тогава доверете се на специалистите от SPA Хотел Селект****, Велинград. В
уютната обстановка на хотела и модерния SPA център, може да се насладите на една невероятно приятна и
разглезваща почивка с масажи.
Варианти на офертата:
Делничен пакет (от неделя до четвъртък)
• 1-дневен делничен пакет с масажи за двама на цена 82 вместо 180 лева
Офертата включва:
• 1 нощувка за двама в двойна стая
• Закуска на блок маса
• Вечеря на блок маса
• 2 масажа на гръб (по един масаж на всеки редовно настанен гост)
• Ползване на минерален басейн с полуолимпийски размери
• Детски минерален басейн
• Джакузи
• Парна баня
• Сауна
• Лакониум
• Леден душ
• Стая Релакс
• Интернет
• 1 игра на тенис на маса за двама
За повече информация: http://www.allnewdeals.com/en/deals/216878/
http://obiavidnes.com/obiava/77506/strahotna-oferta-pochivka-s-masaji-za-dvama-spa-i-baseyn-s-min-voda

Превод и легализация на нотариални актове
Лицензирана агенция за преводи и легализации Нов Век предлага преводи на техническа документация, правни,
медицински, икономически, художествени текстове и др. 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/77505/prevod-i-legalizaciya-na-notarialni-aktove

Разкриване на изневери - Агенция "СТАР" -0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
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starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
тел.0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/77504/razkrivane-na-izneveri---agenciya-star--0885350440

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
тел.0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/77503/detektivska-agenciya-star-0885350440

СЪБОТЕН КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда всяка събота от 10.00 до 13.30 часа. Цена: 250 лева. Начало:
15.03.2014г
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/77502/syboten-kurs-po-italianski-ezik-za-nachinaeshti

БРАЗИЛСКИ ПОРТУГАЛСКИ - A1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по бразилски португалски А1. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 учебни часа, понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 17.03.2014г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
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http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/77501/brazilski-portugalski----a1

Детективска агенция Авалон-24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и …
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http;//avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/77500/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi

Курс по английски език – Upper-Intermediate
Учебен център Орбис организира съботен курс по английски език, B2. По време на обучението се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене, като се акцентира върху уменията за изразяване на английски език. Курсът
се провежда един път седмично – събота от 10.00 до 13.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало: 26.04.2014г. Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 10 лв. на час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/77499/kurs-po-angliyski-ezik--upper-intermediate

Корпоративно обучение по английски ,български , немски , руски
Езикова школа Абилити организира
Чуждоезиково обучение по :
Английски,
български език за чужденци
Немски
френски,
руски,
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
Бизнес английски - всички нива
Разговорни езикови курсове по посочените езици
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме също и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
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За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти 02/ 953 08 87 , 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/77498/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--nemski--ruski

Френски език първо ниво- за начинаещи
Езикова школа АБИЛИТИ организира обучение по Френски език първо ниво- за начинаещи индивидуално и в малки групи..
График на занятията : стобразно времето ба курсистите
В учебния план са включени аудио и видео уроци.
Продължителност :30 учебни часа – два месеца
Цена 210 лева В посоченага цена за курса са включени учебните материали .
Учебна система – Campus 1
Предлагаме работа в малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
Възможност за разсрочено плащане и различни видове отстъпки.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
GSM 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/77497/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1500 лв.
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/77273/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1500-lv

Английски език - корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Английски
гарантиращо бързо и качествено овладяване чуждия език .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
обучението обхваща :
- всички нива – общ английски от Elementary до Advanced по 50 учебни часа за всяко ниво .
Занятията се провеждат два пъти седмично по два или три учебни часа , в зависимост от създадения учебен план-график
.
- Бизнес английски - всички нива - по 50 учебни часа за всяко ниво
- Разговорни езикови курсове за поддържане на постигнатата езикова компетентност.
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски , български език
за чужденци .
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
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индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
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/77496/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

Английски език – подготовка за матура
Езикова школа Абилити предлага индивидуална и в малки групи подготовка за матура по английски език . Занятията са
два пъти седмично по 4 учебни часа . Предлагаме и вариант в събота и неделя .
Подготовката включва :
- Работа върху основните умения четене с разбиране , слушане , писане и говорене
- Подготовка върху програмата за Държавен зрелостен изпит .
- Задълбочена работа в областта на граматиката , лексиката и стилистиката , както и върху практическото им
прилагане на предстоящия зрелостен изпит .
- Пробни изпити
- Оценяване и рецензии
Графикът на занятията е съобразен с времето на учениците .
Предлагаме :
Курс от 130 уч. часа
Курс от 90 уч. часа
Курс от 60 уч. часа
Индивидуален курс по индувудуакен учебен план .
Интензивността зависи от показаното от учениците на тест за входящо ниво . Тестът е безплатен и се провежда в
дните от понеделник до петък .
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/77495/angliyski-ezik--podgotovka-za-matura

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/77494/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-plovdiv

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-0888112075-Русе Шумен Силистра Свищов Варна
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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/77493/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
http://obiavidnes.com/obiava/77492/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

Шперплат – Водоустойчив директен 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
ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА!
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Складови бази във Варна и София:
гр. София – Склад София
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/77491/shperplat--vodoustoychiv-direkten-vnositel---wwwshperplatcom

Шперплат – Водоустойчив директен 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
ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА!
Складови бази във Варна и София:
гр. София – Склад София
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/77490/shperplat--vodoustoychiv-direkten-vnositel---wwwshperplatcom

2 GENIUS SP-M150
2 GENIUS SP-M150, 4W RMS
http://obiavidnes.com/obiava/77435/2-genius-sp-m150
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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

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

Детективск
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/77488/detektivski-uslugi-ot-detektivska-agenciya-foks-burgas
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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/77487/detektivska-agenciya-foks-chasten-detektiv-plovdivpazardjik-0888400413

АДВОКАТСКА КАНТОРА ТЪРГ. ПРАВО - КУПУВАМЕ ООД, ЕООД, АД и ЕАД СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ ! ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ !
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - НИЕ сме ВАШЕТО РЕШЕНИЕ с
компетентно съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
ВПИСВАНЕ на промени на обстоятелства - ПРОМЯНА на СОБСТВЕНИК , ПРОМЯНА на адрес - седалище , ПРОМЯНА
на УПРАВИТЕЛ , ПРОМЯНА на СЪДРУЖНИЦИ , ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ , увеличаване на
капитала, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговския Закон - НИЕ ИЗГОТВЯМЕ и ПОДАВАМЕ всички документи
!
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
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, 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/77486/advokatska-kantora-tyrg-pravo---kupuvame-ood-eood-ad-i-ead-sys-zadyljeniya--o

Адвокатска Кантора ТЪРГ. ПРАВО - КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ И
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ !!!
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - НИЕ сме ВАШЕТО РЕШЕНИЕ с
компетентно съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
ВПИСВАНЕ на промени на обстоятелства - ПРОМЯНА на СОБСТВЕНИК , ПРОМЯНА на адрес - седалище , ПРОМЯНА
на УПРАВИТЕЛ , ПРОМЯНА на СЪДРУЖНИЦИ , ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ , увеличаване на
капитала, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговския Закон - НИЕ ИЗГОТВЯМЕ и ПОДАВАМЕ всички документи
!
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/77485/advokatska-kantora-tyrg-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-o

Уроци по испански език за 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 клас в София
уроци по испански език за 2 клас в софия, уроци по испански език за 3 клас в софия, уроци по испански език за 4 клас в
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софия, уроци по испански език за 5 клас в софия, уроци по испански език за 6 клас в софия, уроци по испански език за 7 клас
в софия, уроци по испански език за 8 клас в софия, уроци по испански език за 9 клас в софия, уроци по испански език за 10
клас в софия, уроци по испански език за 11 клас в софия, уроци по испански език за 12 клас в софия, uroci po ispanski ezik za 2
klas v sofiya, uroci po ispanski ezik za 3 klas v sofiya, uroci po ispanski ezik za 4 klas v sofiya, uroci po ispanski ezik za 5 klas v
sofiya, uroci po ispanski ezik za 6 klas v sofiya, uroci po ispanski ezik za 7 klas v sofiya, uroci po ispanski ezik za 8 klas v sofiya,
uroci po ispanski ezik za 9 klas v sofiya, uroci po ispanski ezik za 10 klas v sofiya, uroci po ispanski ezik za 11 klas v sofiya, uroci po
ispanski ezik za 12 klas v sofiya
http://obiavidnes.com/obiava/77484/uroci-po-ispanski-ezik-za-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-i-12-klas-v-sofiya

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/77483/hidrofoben-shperplat-megaplex--nov

23г чаровна брюнетка търси неангажиращ секс
23г чаровна брюнетка търси неангажиращ секс с мъж харесващ френската и анална любов живея сама пиши ми на
номер 191979 с текст лори60 да ти дам телефона си за да се уговорим
http://obiavidnes.com/obiava/77482/23g-charovna-bryunetka-tyrsi-neangajirasht-seks

продава се зем.земя нива обработваема 27.700 дка цял парцел трета категория в гр.карнобат
областбургас
на тел.0895471667 се продава земеделска земя нива обработваема 27.700 декара цял парцел трета категория намира се
на 300 метра от регулацията на село житосвят община карнобат област бургас земята е чернозем и се обработва няма
сключен договор с арендатор на 300 метра от парцела има главен асфалтиран път за бургас и ямбол парцела е на 30
километра от морето и на 10 километра от магистрала тракия бургас софия
http://obiavidnes.com/obiava/77481/prodava-se--zemzemya-niva-obrabotvaema-27700-dka-cyal-parcel-treta-kategoriya-v-g

Уроци по испански език за 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 клас в София
Частни уроци по испански език за 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 клас в София от Учебен център 6+ /тел.: 0894 850 660/.
Предлагаме индивидуален и групов формат до трима курсисти. Уроците по испански език от 2 до 4 клас се водят от
начален учител, от 5 до 10 – от гимназиален преподавател, а за 11 и 12 клас – от университетски или гимназиален
преподавател.
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http://obiavidnes.com/obiava/77480/uroci-po-ispanski-ezik-za-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-i-12-klas-v-sofiya

Маркови дрехи на едро - 0886378957
Маркови дрехи на едро, ишлемета, мъжко и дамско - дънки, панталони, блузи, ризи, тениски, поли. рокли, суитчери,
потници, голямо разнообразие от марки и модели, супер качество и цени на едро, зарежда магазини -0886378957
http://obiavidnes.com/obiava/77479/markovi-drehi-na-edro---0886378957

Купуваме Бизнес-фирми със задължения-Адвокатска Кантора"КОРЕКТ"
Адвокатска Кантора "КОРЕКТ"-"КУПУВАМЕ" АД,ЕАД,СД,ЕОД,ООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ФИНАНСОВИ И
ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ!!!
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП,ДДС,ЗКПО доставчици, контрагенти заповед за ревизия,
ревизионен доклад или ревизионен акт и др. непременно се свържете с нас.
След консултация с нас по конкретния правен казус,ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори,процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ
ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
ЦЕНИТЕ ЗА УСЛУГИТЕ НИ СА ПО ДОГОВАРЯНЕ.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
ЗА КОНТАКТИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА-БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН на тел.0897558320 0885017754
ЗА ВСИЧКИ УСЛУГИ КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ НА САЙТА НИ-http://kupuvamebusiness.blogspot.com/
http://obiavidnes.com/obiava/77478/kupuvame-biznes-firmi-sys-zadyljeniya-advokatska-kantorakorekt

АДВОКАТСКА КАНТОРА "КОРЕКТ" Сделки с търговски предприятия-АД ЕАД ООД ЕООД и
др. със задължения.
Адвокатска Кантора "КОРЕКТ"-"КУПУВАМЕ" АД,ЕАД,СД,ЕОД,ООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ФИНАНСОВИ И
ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ!!!
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП,ДДС,ЗКПО доставчици, контрагенти заповед за ревизия,
ревизионен доклад или ревизионен акт и др. непременно се свържете с нас.
След консултация с нас по конкретния правен казус,ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори,процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ
ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
ЦЕНИТЕ ЗА УСЛУГИТЕ НИ СА ПО ДОГОВАРЯНЕ.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
ЗА КОНТАКТИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА-БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН на тел.0897558320 0885017754
ЗА ВСИЧКИ УСЛУГИ КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ НА САЙТА НИ-http://kupuvamebusiness.blogspot.com/
http://obiavidnes.com/obiava/77477/advokatska-kantora-korekt-sdelki-s-tyrgovski-predpriyatiya-ad-ead-ood-eood-i-dr

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 !
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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/77476/vibro-pleytpauyr-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то 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.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
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http://obiavidnes.com/obiava/77475/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

ДЕТОКСИКАТОР
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 275лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА !
КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 450.00 лв., Вие получавате като БОНУС : .
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ +
АЛУМИНИЕВ, ЗАКЛЮЧВАЩ СЕ КУФАР / 36лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР -290лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 450 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един); комплексно решение на телесните проблеми:
наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, цена: 470 лв !
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/77474/detoksikator

Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Имате желание да зарадвате съпругата си?
Ето имате шанс като закупите от нашият артикул -кухненско ренде.
Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на кухненското ренде.
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване.
Безопасен за деца
Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци с различни по големина форми.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.Цена 59лв
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/77473/nayser-dayser-kuhnensko-rende---pomoshtnik-na-vsyaka-domakinya
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Магнитни наколенки Др. Ливайн
Магнитни наколенки Др. Ливайн:
*** подобряват състоянието при болка в колянната става;
*** подпомагат втзстановяването при травми;
*** подобряват кръвообращението;
*** подходящи при спортни натоварвания;
*** удобни за носене и незабележими под дрехите;
Комплектът включва:
2 бр. магнитни наколенки;
1 бр. магнитна лента за ръка;
Цвят - черен
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/77472/magnitni-nakolenki--dr-livayn

унищожаване на инсекти хлебарки, мравки, бълхи, мухи, комари, дървеници,кърлежи,оси
Лицензирана ДДД фирма за борба с вредители, работеща под контрола на РИОКОЗ (ХЕИ).
ДЕЗИНФЕКЦИЯ – унищожаване на патогенни микроорганизми
ДЕЗИНСЕКЦИЯ – унищожаване на инсекти хлебарки, мравки, бълхи, мухи, комари, дървеници,кърлежи,оси и други
насекоми
ДЕРАТИЗАЦИЯ – унищожаване на вредни гризачи мишки, плъхове и други
ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ - обработка на тревни площи против кърлежи и други.
РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА - предпазване на растенията от болести, неприятели и плевели с най – качествените материали,
одобрени от Министерство на здравеопазването, като се съобразим с всички мерки за Вашето здраве и извършим
процедурите в най – удобното за Вас време. НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СА:
ЗА ГРАЖДАНИ:
Обработка на жилища, входове, къщи, тавани, мазета, тревни площи и други против хлебарки, бълхи, кърлежи, плъхове,
мишки и всякакви други битови вредители.При обработка на общите части във вашият вход можете да се възползвате
от преференциална цена за обработка на апартамент до 120 m2. Цената за обработка на един апартамент се определя в
зависимост от броя на домакинствата в кооперацията, които желаят да бъдат обработени.
•
•

от 1 до 9 апартамента – 15 лв./апартамент,
от 10 до 15 апартамента – 11 лв./апартамент

ЗА ФИРМИ:
Абонаментни договори и еднократни обработки в съответствие с действащите в страната нормативни документи,
регламентиращи ДДД дейностите в Република България.
Абонаментът включва посещение и обработка /дезинсекция и дератизация/ на всички договорирани обекти един път на
месец или тримесечие, без прекъсване на Вашия производствен процес съобразно работното Ви време, като даваме
гаранция за освобождаване на обектите от вредни насекоми и гризачи.
GSM: 0876896482 / 02 416 94 46 Работно време
07:00 - 23:00
вече и събота и неделя
Цени до 75 кв. м.- 30 лв. / до 100 кв. м.- 0,40 лв. кв. м. / до 300 кв. м. - 0,25 лв. кв. м. / над 300 кв. м. - по договаряне
http://obiavidnes.com/obiava/77471/unishtojavane-na-insekti-hlebarki-mravki-bylhi-muhi-komari-dyrvenicikyrleji

унищожаване на инсекти хлебарки, мравки, бълхи, мухи, комари, дървеници,кърлежи,оси
Лицензирана ДДД фирма за борба с вредители, работеща под контрола на РИОКОЗ (ХЕИ).
ДЕЗИНФЕКЦИЯ – унищожаване на патогенни микроорганизми
ДЕЗИНСЕКЦИЯ – унищожаване на инсекти хлебарки, мравки, бълхи, мухи, комари, дървеници,кърлежи,оси и други
насекоми
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ДЕРАТИЗАЦИЯ – унищожаване на вредни гризачи мишки, плъхове и други
ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ - обработка на тревни площи против кърлежи и други.
РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА - предпазване на растенията от болести, неприятели и плевели с най – качествените материали,
одобрени от Министерство на здравеопазването, като се съобразим с всички мерки за Вашето здраве и извършим
процедурите в най – удобното за Вас време. НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СА:
ЗА ГРАЖДАНИ:
Обработка на жилища, входове, къщи, тавани, мазета, тревни площи и други против хлебарки, бълхи, кърлежи, плъхове,
мишки и всякакви други битови вредители.При обработка на общите части във вашият вход можете да се възползвате
от преференциална цена за обработка на апартамент до 120 m2. Цената за обработка на един апартамент се определя в
зависимост от броя на домакинствата в кооперацията, които желаят да бъдат обработени.
•
•

от 1 до 9 апартамента – 15 лв./апартамент,
от 10 до 15 апартамента – 11 лв./апартамент

ЗА ФИРМИ:
Абонаментни договори и еднократни обработки в съответствие с действащите в страната нормативни документи,
регламентиращи ДДД дейностите в Република България.
Абонаментът включва посещение и обработка /дезинсекция и дератизация/ на всички договорирани обекти един път на
месец или тримесечие, без прекъсване на Вашия производствен процес съобразно работното Ви време, като даваме
гаранция за освобождаване на обектите от вредни насекоми и гризачи.
GSM: 0876896482 / 02 416 94 46 Работно време
07:00 - 23:00
вече и събота и неделя
Цени до 75 кв. м.- 30 лв. / до 100 кв. м.- 0,40 лв. кв. м. / до 300 кв. м. - 0,25 лв. кв. м. / над 300 кв. м. - по договаряне
http://obiavidnes.com/obiava/77470/unishtojavane-na-insekti-hlebarki-mravki-bylhi-muhi-komari-dyrvenicikyrleji

ТЪРГОВСКО ПРАВО - "КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ ! ОСВОБОЖДАВАМЕ
ОТ СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - НИЕ сме ВАШЕТО РЕШЕНИЕ с
компетентно съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
ВПИСВАНЕ на промени на обстоятелства - ПРОМЯНА на СОБСТВЕНИК , ПРОМЯНА на адрес - седалище , ПРОМЯНА
на УПРАВИТЕЛ , ПРОМЯНА на СЪДРУЖНИЦИ , ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ , увеличаване на
капитала, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговския Закон - НИЕ ИЗГОТВЯМЕ и ПОДАВАМЕ всички документи
!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС
, НЕ ОТЛАГАЙТЕ ЗАКОНОВОТО РЕШЕНИЕ на Вашия ПРОБЛЕМ !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
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/77469/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna-o

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - НИЕ сме ВАШЕТО РЕШЕНИЕ с
компетентно съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
ВПИСВАНЕ на промени на обстоятелства - ПРОМЯНА на СОБСТВЕНИК , ПРОМЯНА на адрес - седалище , ПРОМЯНА
на УПРАВИТЕЛ , ПРОМЯНА на СЪДРУЖНИЦИ , ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ , увеличаване на
капитала, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговския Закон - НИЕ ИЗГОТВЯМЕ и ПОДАВАМЕ всички документи
!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС
, НЕ ОТЛАГАЙТЕ ЗАКОНОВОТО РЕШЕНИЕ на Вашия ПРОБЛЕМ !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/77468/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !
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Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - НИЕ сме ВАШЕТО РЕШЕНИЕ с
компетентно съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
ВПИСВАНЕ на промени на обстоятелства - ПРОМЯНА на СОБСТВЕНИК , ПРОМЯНА на адрес - седалище , ПРОМЯНА
на УПРАВИТЕЛ , ПРОМЯНА на СЪДРУЖНИЦИ , ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ , увеличаване на
капитала, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговския Закон - НИЕ ИЗГОТВЯМЕ и ПОДАВАМЕ всички документи
!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС
, НЕ ОТЛАГАЙТЕ ЗАКОНОВОТО РЕШЕНИЕ на Вашия ПРОБЛЕМ !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/77467/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби , издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/77466/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz
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Детективска агенция Авалон-24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и …
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http;//avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/77465/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi

Купуваме Бизнес-фирми със задължения-Адвокатска Кантора"КОРЕКТ"
Адвокатска Кантора "КОРЕКТ"-"КУПУВАМЕ" АД,ЕАД,СД,ЕОД,ООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ФИНАНСОВИ И
ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ!!!
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП,ДДС,ЗКПО доставчици, контрагенти заповед за ревизия,
ревизионен доклад или ревизионен акт и др. непременно се свържете с нас.
След консултация с нас по конкретния правен казус,ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори,процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ
ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
ЦЕНИТЕ ЗА УСЛУГИТЕ НИ СА ПО ДОГОВАРЯНЕ.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
ЗА КОНТАКТИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА-БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН на тел.0897558320 0885017754
ЗА ВСИЧКИ УСЛУГИ КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ НА САЙТА НИ-http://kupuvamebusiness.blogspot.com/
http://obiavidnes.com/obiava/77464/kupuvame-biznes-firmi-sys-zadyljeniya-advokatska-kantorakorekt

Адвокатска
Кантора
"КОРЕКТ"-"КУПУВАМЕ"
АД,ЕАД,СД,ЕОД,ООД
ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ФИНАНСОВИ И ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ!!!

СЪС

Адвокатска Кантора "КОРЕКТ"-"КУПУВАМЕ" АД,ЕАД,СД,ЕОД,ООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ФИНАНСОВИ И
ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ!!!
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП,ДДС,ЗКПО доставчици, контрагенти заповед за ревизия,
ревизионен доклад или ревизионен акт и др. непременно се свържете с нас.
След консултация с нас по конкретния правен казус,ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори,процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ
ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
ЦЕНИТЕ ЗА УСЛУГИТЕ НИ СА ПО ДОГОВАРЯНЕ.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
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ЗА КОНТАКТИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА-БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН на тел.0897558320 0885017754
ЗА ВСИЧКИ УСЛУГИ КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ НА САЙТА НИ-http://kupuvamebusiness.blogspot.com/
http://obiavidnes.com/obiava/77463/advokatska-kantora-korekt-kupuvame-adeadsdeodood-sys-zadyljeniyafinansov

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/77462/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
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E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/77461/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/77460/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Персийско шоколадово мъжко котенце
Развъдник предлага на вашето внимание персийско класическо дългокосместо шоколадово мъжко котенце от елитни
родители. Цената е 200 лв.Всяко коте при напускане на развъдника има изградени хигиенни навици, ваксинирано,
обезпаразетено вътрешно и външно, социализирано, с добър нрав и препоръки при отглеждане. тел: 0885246459
http://obiavidnes.com/obiava/77459/persiysko-shokoladovo-myjko-kotence

Преводачески услуги – стандартни, бързи и експресни
Бързи и качествени преводи на конкурентни цени от Преводаческа агенция Нов Век. Официални преводи от и на всички
езици от заклети преводачи. Превод на уеб - сайтове и брошури.
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/77458/prevodacheski-uslugi--standartni-byrzi-i-ekspresni

Български език за чужденци – корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Български език за чужденци
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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 .
- 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/77457/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
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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/77456/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/
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
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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/77455/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

МАТЕМАТИКА - индивидуално обучение за ученици град София
МАТЕМАТИКА - индивидуално обучение за ученици
Дианабад, Изток, Изгрев, Младост -град София
• Уроци за НВО след 4 и 7 клас
• Частни уроци по математика, допълващи обучението в училище - 2- 12 клас
• Подготовка за контролни и класни работи
• Подготовка за математически олимпиади и конкурси
• Индивидуален подход
• Интерактивен метод на обучение
телефон : 0898 753 578
http://obiavidnes.com/obiava/77454/matematika----individualno-obuchenie--za-uchenici--grad-sofiya

Курсове по счетоводство и планиране
„Двустранно счетоводство”, „Едностранно счетоводство”,„Оперативни счетоводители”,„Счетоводство
мениджъри”,„Счетоводство за самоосигуряващите се”,„Законните разходи на малките фирми”,„Как
предотвратявате измамите в счетоводството” и други.
Формат на обучението – дистанционно.
Академия ЕЛЕА - Център “WISDOM”
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
Ние правим счетоводството лесно и разбираемо за всички.

за
да

http://obiavidnes.com/obiava/77453/kursove-po-schetovodstvo-i-planirane

Искаш ли да разбереш от нас
„Как да разпределяш времето си”,„Че финансовата грамотност е необходимост без алтернатива”,„Как да изчистиш
речта си от паразитни думи”,„За тайните на успешното общуване”,„Как да се справиш със стреса”,„Как да станеш
богат човек”,„Да определиш и постигнеш целите си”,„Как освободиш творческото си мислене”, „Как се постига
емоционално равновесие” и др.
Формати на обученията – присъствено, дистанционно и видео обучение.
Академия ЕЛЕА - Център “WISDOM”
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/77452/iskash-li-da-razberesh-ot-nas

Ако не знаеш, научи от нас
„За практиката на хранителните добавки”,„За квантова медицина, диетология, билколечение и хранителни
добавки”,„Как да защитиш на личната си интелектуална собственост”,„За какво да внимаваш при постъпване на
работа”,„Къде са пропуските на шефа и какво негово може да стане твое”,„Какво да си вземеш от фирмата, когато
напускаш или те уволнят”,„Как да се обличаш за офиса”,„Как да се държиш и възпитаваш детето си” и др.
Формати на обученията – присъствено, дистанционно и видео обучение.
Академия ЕЛЕА - Център “WISDOM”
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/77451/ako-ne-znaesh-nauchi-ot-nas

Практични и полезни обучения за бизнеса
„Тънкости при рекламирането в Интернет”,„Как да събираме информация за конкурентите и контрагентите”,„Какво
трябва да направим, когато напуска ключов служител”,„Безплатната реклама в Интернет”,„Комуникации и
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етикет”,„Конфликти и управление на конфликтите в организацията”,„Кризисен PR за малкия и среден
бизнес”,„Невербални комуникации”, „Комуникацията и етикета в бизнеса”,„Ползите от дезинформацията”,„PR за
малкия и среден бизнес” и др.
Формати на обученията – присъствено, дистанционно и видео обучение.
Академия ЕЛЕА - Център “WISDOM”
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/77450/praktichni-i-polezni-obucheniya-za-biznesa

Специализирани обучения за мениджъри и предприемачи
„Разработване и управление на проекти”,„Защита на вътрешната делова информация и търговската
тайна”,„Управление на риска”,„Бизнес комуникации и кореспонденция” ,„Счетоводство за мениджъри”,„Как да
предотвратявате измамите в счетоводството”,„Финансова етика” и други.
Формати на обученията – присъствено, дистанционно и видео обучение.
Академия ЕЛЕА - Център “WISDOM”
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/77449/specializirani-obucheniya-za-menidjyri-i-predpriemachi

Готови ли сте за войната наречена бизнес?
„Мениджмънт на селския туризъм”,„Предприемачество и мениджмънт”,„Разработване и управление на инвестиционен
проект”,„Планиране и разработване на бизнесплан”, „Рекламата на малката и средна фирма”,”Успешно развитие на
малък и среден магазин”, „Бизнес комуникации и кореспонденция”,„Подбор и оценка на персонала в малката и средна
фирма” и други.
Формати на обученията – присъствено, дистанционно и видео обучение.
Академия ЕЛЕА - Център “WISDOM”
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/77448/gotovi-li-ste-za-voynata-narechena-biznes

Професионално дистанционно обучение
„Бизнес – услуги”,„Сътрудник в малък и среден бизнес”,„Офис–мениджър”,„Офис–секретар”,„Икономика и
мениджмънт”,„Посредник
на
трудовата
борса”,„Сътрудник
социални
дейности”,„Еколог”,„Хотелиерство”,„Ресторантьорство”,„Туризъм” и др.
Провежданите дистанционни обучения са по утвърдени от НАПОО учебни програми.
Формат на обучението – дистанционно.
Академия ЕЛЕА - Център “WISDOM”
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/77447/profesionalno-distancionno-obuchenie

ТЪРГОВСКО ПРАВО - "КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ ! ОСВОБОЖДАВАМЕ
ОТ СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - НИЕ сме ВАШЕТО РЕШЕНИЕ с
компетентно съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !

Страница 115/120

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

09.03.2014

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/77446/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna-o

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - НИЕ сме ВАШЕТО РЕШЕНИЕ с
компетентно съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
ВПИСВАНЕ на промени на обстоятелства - ПРОМЯНА на СОБСТВЕНИК , ПРОМЯНА на адрес - седалище , ПРОМЯНА
на УПРАВИТЕЛ , ПРОМЯНА на СЪДРУЖНИЦИ , ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ , увеличаване на
капитала, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговския Закон - НИЕ ИЗГОТВЯМЕ и ПОДАВАМЕ всички документи
!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС
, НЕ ОТЛАГАЙТЕ ЗАКОНОВОТО РЕШЕНИЕ на Вашия ПРОБЛЕМ !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
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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/77445/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/77444/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

унищожаване на инсекти хлебарки, мравки, бълхи, мухи, комари, дървеници,кърлежи,оси
Лицензирана ДДД фирма за борба с вредители, работеща под контрола на РИОКОЗ (ХЕИ).
ДЕЗИНФЕКЦИЯ – унищожаване на патогенни микроорганизми
ДЕЗИНСЕКЦИЯ – унищожаване на инсекти хлебарки, мравки, бълхи, мухи, комари, дървеници,кърлежи,оси и други
насекоми
ДЕРАТИЗАЦИЯ – унищожаване на вредни гризачи мишки, плъхове и други
ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ - обработка на тревни площи против кърлежи и други.
РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА - предпазване на растенията от болести, неприятели и плевели с най – качествените материали,
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одобрени от Министерство на здравеопазването, като се съобразим с всички мерки за Вашето здраве и извършим
процедурите в най – удобното за Вас време. НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СА:
ЗА ГРАЖДАНИ:
Обработка на жилища, входове, къщи, тавани, мазета, тревни площи и други против хлебарки, бълхи, кърлежи, плъхове,
мишки и всякакви други битови вредители.При обработка на общите части във вашият вход можете да се възползвате
от преференциална цена за обработка на апартамент до 120 m2. Цената за обработка на един апартамент се определя в
зависимост от броя на домакинствата в кооперацията, които желаят да бъдат обработени.
•
•

от 1 до 9 апартамента – 15 лв./апартамент,
от 10 до 15 апартамента – 11 лв./апартамент

ЗА ФИРМИ:
Абонаментни договори и еднократни обработки в съответствие с действащите в страната нормативни документи,
регламентиращи ДДД дейностите в Република България.
Абонаментът включва посещение и обработка /дезинсекция и дератизация/ на всички договорирани обекти един път на
месец или тримесечие, без прекъсване на Вашия производствен процес съобразно работното Ви време, като даваме
гаранция за освобождаване на обектите от вредни насекоми и гризачи.
GSM: 0876896482 / 02 416 94 46 Работно време
07:00 - 23:00
вече и събота и неделя
Цени до 75 кв. м.- 30 лв. / до 100 кв. м.- 0,40 лв. кв. м. / до 300 кв. м. - 0,25 лв. кв. м. / над 300 кв. м. - по договаряне
http://obiavidnes.com/obiava/77443/unishtojavane-na-insekti-hlebarki-mravki-bylhi-muhi-komari-dyrvenicikyrleji

Уроци по италиански език за 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 клас в София
Частни уроци по италиански език за 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 клас в София от Учебен център 6+ /тел.: 0894 850 660/.
Предлагаме индивидуален и групов формат до трима курсисти. Уроците по италиански език от 2 до 4 клас се водят от
начален учител, от 5 до 10 – от гимназиален преподавател, а за 11 и 12 клас – от университетски или гимназиален
преподавател.
http://obiavidnes.com/obiava/77442/uroci-po-italianski-ezik-za-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-i-12-klas-v-sofiya

Уроци по италиански език за 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 клас в София
Частни уроци по италиански език за 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 клас в София от Учебен център 6+ /тел.: 0894 850 660/.
Предлагаме индивидуален и групов формат до трима курсисти. Уроците по италиански език от 2 до 4 клас се водят от
начален учител, от 5 до 10 – от гимназиален преподавател, а за 11 и 12 клас – от университетски или гимназиален
преподавател.
http://obiavidnes.com/obiava/77441/uroci-po-italianski-ezik-za-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-i-12-klas-v-sofiya

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
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http://obiavidnes.com/obiava/77440/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
http://obiavidnes.com/obiava/77439/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

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/77438/detektivska-agenciya-diskret-blagoevgrad-sandanski-bansko-petrich

Детективска Агенция Дискрет-Русе Шумен Велико Търново
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/77437/detektivska-agenciya-diskret-ruse-shumen-veliko-tyrnovo

унищожаване на инсекти хлебарки, мравки, бълхи, мухи, комари, дървеници,кърлежи,оси
Лицензирана ДДД фирма за борба с вредители, работеща под контрола на РИОКОЗ (ХЕИ).
ДЕЗИНФЕКЦИЯ – унищожаване на патогенни микроорганизми
ДЕЗИНСЕКЦИЯ – унищожаване на инсекти хлебарки, мравки, бълхи, мухи, комари, дървеници,кърлежи,оси и други
насекоми
ДЕРАТИЗАЦИЯ – унищожаване на вредни гризачи мишки, плъхове и други
ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ - обработка на тревни площи против кърлежи и други.
РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА - предпазване на растенията от болести, неприятели и плевели с най – качествените материали,
одобрени от Министерство на здравеопазването, като се съобразим с всички мерки за Вашето здраве и извършим
процедурите в най – удобното за Вас време. НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СА:
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ЗА ГРАЖДАНИ:
Обработка на жилища, входове, къщи, тавани, мазета, тревни площи и други против хлебарки, бълхи, кърлежи, плъхове,
мишки и всякакви други битови вредители.
ЗА ФИРМИ:
Абонаментни договори и еднократни обработки в съответствие с действащите в страната нормативни документи,
регламентиращи ДДД дейностите в Република България.
Абонаментът включва посещение и обработка /дезинсекция и дератизация/ на всички договорирани обекти един път на
месец или тримесечие, без прекъсване на Вашия производствен процес съобразно работното Ви време, като даваме
гаранция за освобождаване на обектите от вредни насекоми и гризачи.
GSM: 0876896482 / 02 416 94 46 Работно време
07:00 - 23:00
вече и събота и неделя
Цени до 75 кв. м.- 30 лв. / до 100 кв. м.- 0,40 лв. кв. м. / до 300 кв. м. - 0,25 лв. кв. м. / над 300 кв. м. - по договаряне
http://obiavidnes.com/obiava/77436/unishtojavane-na-insekti-hlebarki-mravki-bylhi-muhi-komari-dyrvenicikyrleji
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