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Инкубатори - лятна промоция
Инкубатори - напълно автоматични, терморегулатор с PIC контролер(0,1 градуса С). Подробности, филмчета, както и
друга полезна информация ще намерите в обновения ни сайт. GSM:0892374714, 0988838774, 0876709831 inkubatori@abv.bg
Skype - tangrabg www.inkubatori.tk
http://obiavidnes.com/obiava/83369/inkubatori---lyatna-promociya

ПРОДАВАМ ДИПЛОМИ
Продавам дипломи за средно и висше образование.
Достъпни цени. Експресна и качествена изработка.
Коректно обслужване.
100% безпроблемност при използване.
dplm22@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/83302/prodavam-diplomi

БЕЗ РЕМОНТ и РАЗХОДИ! НАНО ДОБАВКИ „РиМЕТ”за ДВИГАТЕЛИ!
Високотехнологичната НАНО ДОБАВКА „РиМЕТ” успешно възстановява износването на двигателя, скорости и
диференциали чрез нано частици – БЕЗ РЕМОНТ !
Лесен за употреба, достатъчно е да излеете„РиМЕТ” в маслото на двигателя или скорости, а налягането образува нов
микро слой в износените места - от три вида нано частици.
ЕФЕКТА е ДЪЛГОТРАЕН – 50 000 км. и след смяна на маслото:
1. Увеличава компресията и мощността на двигателя.
2. Намалява разхода на гориво до 3 %.
3. Спира разхода на масло в буталната група.
4. Увеличава моторесурса на двигател, скорости и диференциали.
5. Премахва шум и вибрации на двигател, скорости и диференциали.
ИНФОРМАЦИЯ, ПОРЪЧКИ ЗА СТРАНАТА В ОНЛАЙН МАГАЗИН: www.rimetbg.com
ДОСТАВКА чрез куриерска фирма ЕКОНТ с наложен платеж.
„РиМЕТ” е сертифициран по ISO 9001:2008 от BUREAU VERITAS Certification.
Качеството на продукта се гарантира едиствено от Официалния представител за България: www.rimetbg.com
Информация: 0888730087, 0878260718
http://obiavidnes.com/obiava/83084/bez-remont-i--razhodi-nano-dobavki-rimetza-dvigateli

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, СД, АД, ЕАД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ и ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за 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
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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
noveconsultvt.blogspot.com
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/83381/kupuvame-eood-ood-sd-ad-ead-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-otgovornost-

ТЪРГОВСКО ПРАВО - "КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ ! ОСВОБОЖДАВАМЕ
ОТ СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за 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
noveconsultvt.blogspot.com
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Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/83380/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna-o

КУПУВАМЕ БИЗНЕС - ФИРМИ
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
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ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за 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
noveconsultvt.blogspot.com
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/83379/kupuvame-biznes---firmi-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY NOTE 2/N7100 с картинка
Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY NOTE 2/N7100 с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/83358/zaden-protektor-detech-za-samsung-galaxy-note-2n7100-s-kartinka

Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY NOTE 2/N7100 с картинка
Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY NOTE 2/N7100 с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/83357/zaden-protektor-detech-za-samsung-galaxy-note-2n7100-s-kartinka
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Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY NOTE 2/N7100 с картинка
Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY NOTE 2/N7100 с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/83356/zaden-protektor-detech-za-samsung-galaxy-note-2n7100-s-kartinka

Товарни превози с бус
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/68250/tovarni-prevozi-s-bus

Товарни превози с бус до 1500 кг
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/83378/tovarni-prevozi-s-bus-do-1500-kg

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/59437/tovarni-prevozi

Товарни превози с бус
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/82683/tovarni-prevozi-s-bus

Евтин превоз
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Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/83377/evtin-prevoz

Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY NOTE 2/N7100 с картинка
Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY NOTE 2/N7100 с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/83355/zaden-protektor-detech-za-samsung-galaxy-note-2n7100-s-kartinka

Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY NOTE 2/N7100 с картинка
Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY NOTE 2/N7100 с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/83353/zaden-protektor-detech-za-samsung-galaxy-note-2n7100-s-kartinka

Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY NOTE 2/N7100 с картинка
Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY NOTE 2/N7100 с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/83352/zaden-protektor-detech-za-samsung-galaxy-note-2n7100-s-kartinka

Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY NOTE 2/N7100 с картинка
Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY NOTE 2/N7100 с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/83351/zaden-protektor-detech-za-samsung-galaxy-note-2n7100-s-kartinka

Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY NOTE 2/N7100 с картинка
Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY NOTE 2/N7100 с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/83350/zaden-protektor-detech-za-samsung-galaxy-note-2n7100-s-kartinka

Работа в Чехия
Работа за мъже,жени и семейства до 55 год.
з-д за кис.мляко "Данон", месокомбинат, пекарна, з-д за шоколад, склад за санитарни продукти, склад плод и зеленчук, цех
за сандвичи, ф-ка за пастет, оранжерии, склад Пенни Маркет, Билла, Кауфланд, камериерки, сладкарски цех, лаковна
(бояджийски цех), птицекланица, ф-ка за парфюми, ф-ка за бисквити, з-д Шкода, пивоварен з-д "Козел" , склад за
промишлени стоки, ф-ка за пластмасови бутилки, шивачи/ки, цех за европалета , цех за салати , ф-ка за бисквити, селско
стопанство и животновъдство, строителство широкоспектърен профил, заварчици на СО2 , аргон , електрод, шлосери,
електорокаристи и др. Заплата от 700 – 1500 евро в зависимост от позицията , трудов договор, осигуровки по чешкото
законодателство, валидни за България. Всяка седмица аванс до заплата , която е на 10 – 20 число на следващия месец в
зависимост от позицията и фирмата, осигурена квартира. Телефон за контакт: 0896598261
http://obiavidnes.com/obiava/83376/rabota-v-chehiya

Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY NOTE 2/N7100 с картинка
Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY NOTE 2/N7100 с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/83346/zaden-protektor-detech-za-samsung-galaxy-note-2n7100-s-kartinka

Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY S4 mini с картинка
Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY S4 mini с картинка
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http://obiavidnes.com/obiava/83345/zaden-protektor-detech-za-samsung-galaxy-s4-mini-s-kartinka-

Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY S4 mini с картинка
Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY S4 mini с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/83344/zaden-protektor-detech-za-samsung-galaxy-s4-mini-s-kartinka-

работници за Чехия
Работа за мъже,жени и семейства до 55 год.
з-д за кис.мляко "Данон", месокомбинат, пекарна, з-д за шоколад, склад
за санитарни продукти, склад плод и зеленчук, цех за сандвичи, ф-ка за
пастет, оранжерии, склад Пенни Маркет, Билла, Кауфланд, камериерки,
сладкарски цех, лаковна (бояджийски цех), птицекланица, ф-ка за
парфюми, ф-ка за бисквити, з-д Шкода, пивоварен з-д "Козел" , склад
за промишлени стоки, ф-ка за пластмасови бутилки, шивачи/ки, цех за
европалета , цех за салати , ф-ка за бисквити, селско стопанство и
животновъдство, строителство широкоспектърен профил, заварчици на СО2
, аргон , електрод, шлосери, електорокаристи и др. Заплата от 700 –
1500 евро в зависимост от позицията , трудов договор, осигуровки по
чешкото законодателство, валидни за България. Всяка седмица аванс до
заплата , която е на 10 – 20 число на следващия месец в зависимост от
позицията и фирмата, осигурена квартира. Телефон за контакт:
0876502330
http://obiavidnes.com/obiava/83375/rabotnici-za-chehiya

кана за жива и мъртва вода
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
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Жива вода за тонуса
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
http://www.jivavoda.net
http://obiavidnes.com/obiava/83374/kana-za-jiva-i-myrtva-voda

Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY S4 mini с картинка
Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY S4 mini с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/83339/zaden-protektor-detech-za-samsung-galaxy-s4-mini-s-kartinka-

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/83373/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/83372/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

Задочен курс по класически масаж
Задочен курс по класически масаж, акупресура и рефлексотерапия на DVD (25 лв.)
Съдействие за получаване на диплома валидна в цял свят . GSM 0887918347
www.arabescbg.tk

mirabg@abv.bg

Skype - arabescvt

mirabg@abv.bg

Skype - arabescvt

http://obiavidnes.com/obiava/83371/zadochen-kurs-po-klasicheski-masaj

Задочен курс по класически масаж
Задочен курс по класически масаж, акупресура и рефлексотерапия на DVD (25 лв.)
Съдействие за получаване на диплома валидна в цял свят . GSM 0887918347
www.arabescbg.tk
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http://obiavidnes.com/obiava/83370/zadochen-kurs-po-klasicheski-masaj

Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY S III mini i8190 с картинка
Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY S III mini i8190 с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/83338/zaden-protektor-detech-za-samsung-galaxy-s-iii-mini-i8190-s-kartinka

заеми от 500 – 3000 евро
Avc
http://obiavidnes.com/obiava/83368/zaemi-ot-500--3000-evro

Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY S III mini i8190 с картинка
Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY S III mini i8190 с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/83337/zaden-protektor-detech-za-samsung-galaxy-s-iii-mini-i8190-s-kartinka

Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY S III mini i8190 с картинка
Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY S III mini i8190 с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/83336/zaden-protektor-detech-za-samsung-galaxy-s-iii-mini-i8190-s-kartinka

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/83367/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пазарджик Пловдив Сливен Хасково Ямбол
Димитровград
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
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http://obiavidnes.com/obiava/83366/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

Детективска Агенция Дискрет-Бургас Равда Созопол Поморие Приморско
Детективска Агенция ДИСКРЕТ е специализирана единствено и само в областа на изневярата.
Установяване собственост на телефони автомобили и месторабота.Издирване на бивши и
настоящи адреси.Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/83365/detektivska-agenciya-diskret-burgas-ravda-sozopol-pomorie-primorsko

Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY S III mini i8190 с картинка
Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY S III mini i8190 с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/83335/zaden-protektor-detech-za-samsung-galaxy-s-iii-mini-i8190-s-kartinka

КУПУВАМЕ ФИРМИ-Покупко - Продажба На Бизнес
INVESTCONSULT GROUP-Покупко - продажба на фирми.Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения.
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.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма , ново седалище и адрес за кореспонденция - извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Освобождаваме Ви от финансова,Юридическа и Солидарна отговорност.
В случай, че имате въпроси, относно продажбата на Вашата фирма, можете да се свържете с нас на посочените
телефони, за да договорим точен ден и час за среща. Ако вземете решение да извършим вписване в Търговския регистър
на продажбата на Вашата фирма, консултацията ще бъде безплатна.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
INVESTCONSULT GROUP
тел. за контакт 0897 55 83 20 0876 80 43 53
За повече информация за услугите които предлагаме-ЮРИДИЧЕСКИ СЧЕТОВОДНИ И БИЗНЕС УСЛУГИ на сайта ни
http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/83364/kupuvame-firmi-pokupko---prodajba-na-biznes

INVESTCONSULT GROUP-Купуваме Бизнес-фирми със задължения !!!
INVESTCONSULT GROUP-Покупко - продажба на фирми.Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения.
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.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма , ново седалище и адрес за кореспонденция - извършваме пълна промяна по
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обстоятелствата.
Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Освобождаваме Ви от финансова,Юридическа и Солидарна отговорност.
В случай, че имате въпроси, относно продажбата на Вашата фирма, можете да се свържете с нас на посочените
телефони, за да договорим точен ден и час за среща. Ако вземете решение да извършим вписване в Търговския регистър
на продажбата на Вашата фирма, консултацията ще бъде безплатна.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
INVESTCONSULT GROUP
тел. за контакт 0897 55 83 20 0876 80 43 53
За повече информация за услугите които предлагаме-ЮРИДИЧЕСКИ СЧЕТОВОДНИ И БИЗНЕС УСЛУГИ на сайта ни
http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/83363/investconsult-group-kupuvame-biznes-firmi-sys-zadyljeniya-

Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY S III mini i8190 с картинка
Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY S III mini i8190 с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/83332/zaden-protektor-detech-za-samsung-galaxy-s-iii-mini-i8190-s-kartinka

Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY S III mini i8190 с картинка
Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY S III mini i8190 с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/83331/zaden-protektor-detech-za-samsung-galaxy-s-iii-mini-i8190-s-kartinka

Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY S III mini i8190 с картинка
Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY S III mini i8190 с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/83329/zaden-protektor-detech-za-samsung-galaxy-s-iii-mini-i8190-s-kartinka-

Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY S III mini/i8190 с картинка
Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY S III mini/i8190 с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/83328/zaden-protektor-detech-za-samsung-galaxy-s-iii-minii8190-s-kartinka-

Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY Fame S6810 с картинка
Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY Fame S6810 с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/83362/zaden-protektor-detech-za-samsung-galaxy-fame-s6810-s-kartinka

Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY Fame S6810 с картинка
Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY Fame S6810 с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/83361/zaden-protektor-detech-za-samsung-galaxy-fame-s6810-s-kartinka-

Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY Fame S6810 с картинка
Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY Fame S6810 с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/83360/zaden-protektor-detech-za-samsung-galaxy-fame-s6810-s-kartinka-
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Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY NOTE 2/N7100 с картинка
Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY NOTE 2/N7100 с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/83359/zaden-protektor-detech-za-samsung-galaxy-note-2n7100-s-kartinka

Машинна мазилка и замазка, всякакви строителни услуги и ремонти
Машинна мазилка и замазка , вътрешни и външни топлоизолации , хидроизолации , облицовка с камък , замазка , гипсова
мазилка и шпакловка , теракот , гранитогрес , фаянс , колор кит , латекс , боя , тапети ,всякакви декорации и
декоративни мазилки , вътрешни и външни колони , гипсокартон , окачени тавани ,скрито осветление ,ВиК ,Ел.
инсталации ,ОиВ и др . Безплатни консултации , договор , професионализъм,кратки срокове . Тел . за контакт - 0878 78 23
88 - Антон Стоянов .
http://obiavidnes.com/obiava/83354/mashinna-mazilka-i-zamazka-vsyakakvi-stroitelni-uslugi-i-remonti

INVESTCONSULT GROUP-Купуваме Бизнес-фирми със задължения !!!
INVESTCONSULT GROUP-Покупко - продажба на фирми.Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения.
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.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма , ново седалище и адрес за кореспонденция - извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Освобождаваме Ви от финансова,Юридическа и Солидарна отговорност.
В случай, че имате въпроси, относно продажбата на Вашата фирма, можете да се свържете с нас на посочените
телефони, за да договорим точен ден и час за среща. Ако вземете решение да извършим вписване в Търговския регистър
на продажбата на Вашата фирма, консултацията ще бъде безплатна.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
INVESTCONSULT GROUP
тел. за контакт 0897 55 83 20 0876 80 43 53
За повече информация за услугите които предлагаме-ЮРИДИЧЕСКИ СЧЕТОВОДНИ И БИЗНЕС УСЛУГИ на сайта ни
http://www.investconsultgroup.eu/
Свържете се с нас в удобно за Вас време и час , Ние нямаме работно време и почивни дни !!!
http://obiavidnes.com/obiava/83349/investconsult-group-kupuvame-biznes-firmi-sys-zadyljeniya-

INVESTCONSULT GROUP-Купуваме Бизнес-фирми със задължения !!!
INVESTCONSULT GROUP-Покупко - продажба на фирми.Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения.
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.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма , ново седалище и адрес за кореспонденция - извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
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Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Освобождаваме Ви от финансова,Юридическа и Солидарна отговорност.
В случай, че имате въпроси, относно продажбата на Вашата фирма, можете да се свържете с нас на посочените
телефони, за да договорим точен ден и час за среща. Ако вземете решение да извършим вписване в Търговския регистър
на продажбата на Вашата фирма, консултацията ще бъде безплатна.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
INVESTCONSULT GROUP
тел. за контакт 0897 55 83 20 0876 80 43 53
За повече информация за услугите които предлагаме-ЮРИДИЧЕСКИ СЧЕТОВОДНИ И БИЗНЕС УСЛУГИ на сайта ни
http://www.investconsultgroup.eu/
Свържете се с нас в удобно за Вас време и час , Ние нямаме работно време и почивни дни !!!
http://obiavidnes.com/obiava/83348/investconsult-group-kupuvame-biznes-firmi-sys-zadyljeniya-

INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ БИЗНЕС
INVESTCONSULT GROUP-Покупко - продажба на фирми.Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения.
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.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма , ново седалище и адрес за кореспонденция - извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Освобождаваме Ви от финансова,Юридическа и Солидарна отговорност.
В случай, че имате въпроси, относно продажбата на Вашата фирма, можете да се свържете с нас на посочените
телефони, за да договорим точен ден и час за среща. Ако вземете решение да извършим вписване в Търговския регистър
на продажбата на Вашата фирма, консултацията ще бъде безплатна.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
INVESTCONSULT GROUP
тел. за контакт 0897 55 83 20 0876 80 43 53
За повече информация за услугите които предлагаме-ЮРИДИЧЕСКИ СЧЕТОВОДНИ И БИЗНЕС УСЛУГИ на сайта ни
http://www.investconsultgroup.eu/
Свържете се с нас в удобно за Вас време и час , Ние нямаме работно време и почивни дни !!!
http://obiavidnes.com/obiava/83347/investconsult-group-kupuvame-biznes

Курсове за шести клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за 6 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на шестокласници.
Изберете курсовете за 6 клас на Родина:
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• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
* Цената важи до 30 юни 2014 г.
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/83343/kursove-za-shesti-klas-na-rodina

Курсове за седми клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за кандидатстване след 7 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на седмокласници.
Изберете курсовете за 7 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди изпитите след 7 клас.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
* Цената важи до 30 юни 2014 г.
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/83342/kursove-za-sedmi-klas-na-rodina
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Подготовка за матура на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за МАТУРА от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка за матура.
Изберете курсовете за матура на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди МАТУРИТЕ.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/83341/podgotovka-za-matura-na-rodina

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети.
Изберете курсовете за кандидат-студенти на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
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НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди кандидатстудентските изпити и
МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/83340/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/83334/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/83333/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

Миличко обади ми се самотна и възбудена съм! очаквам те 090363100
Миличко обади ми се самотна и възбудена съм! очаквам те 090363100
http://obiavidnes.com/obiava/83330/milichko-obadi-mi-se-samotna-i-vyzbudena-sym-ochakvam-te-090363100

Заден капак JZZS за Samsung Note 2/N7100
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Заден капак JZZS за Samsung Note 2/N7100, Кожен, Цикламен
http://obiavidnes.com/obiava/83327/zaden-kapak-jzzs-za-samsung-note-2n7100

Заден капак JZZS за Samsung Note 3
Заден капак JZZS за Samsung Note 3, Кожен, Бял
http://obiavidnes.com/obiava/83326/zaden-kapak-jzzs-za-samsung-note-3

Заден капак JZZS за Samsung Note 3
Заден капак JZZS за Samsung Note 3, Кожен, Лилав
http://obiavidnes.com/obiava/83325/zaden-kapak-jzzs-za-samsung-note-3

Заден капак JZZS за Samsung Note 3
Заден капак JZZS за Samsung Note 3, Кожен, Розов
http://obiavidnes.com/obiava/83324/zaden-kapak-jzzs-za-samsung-note-3

Заден капак JZZS за Samsung Note 3
Заден капак JZZS за Samsung Note 3, Кожен, Син
http://obiavidnes.com/obiava/83323/zaden-kapak-jzzs-za-samsung-note-3

Заден капак JZZS за Samsung Note 3
Заден капак JZZS за Samsung Note 3, Кожен, Цикламен
http://obiavidnes.com/obiava/83322/zaden-kapak-jzzs-za-samsung-note-3

Заден капак JZZS за Samsung Note 3
Заден капак JZZS за Samsung Note 3, Матиран, Бял
http://obiavidnes.com/obiava/83321/zaden-kapak-jzzs-za-samsung-note-3

Заден капак JZZS за Samsung Note 3
Заден капак JZZS за Samsung Note 3, Матиран, Лилав
http://obiavidnes.com/obiava/83320/zaden-kapak-jzzs-za-samsung-note-3

Частен детектив София-Дете
Детективска Агенция Фокс с пълна гама детективски услуги за частни лица и фирми.Бързина,точност,ефективност!
Частни детективи - 24 ч.Гарантира 100% Дискретно разследване!
Професионални детективски услуги на територията на България и ЕС
- Безплатни консултации
- Разкриване и доказване на изневери
- Фирмени проучвания
- Консултации на фирми относно сигурността
- Установяване и издирване на лица
- Частен детектив - Разследване
- Справки на лица, автомобили, телефони и др.
- Издирване на биологични родители
- "Откриване" на скрити микрофони и камери в жилища, автомобили, офиси и др.
- Проверка на телефони и компютри за вграден в тях шпионски софтуер
- GPS системи за проучване и установяване
- Други ефективни детективски услуги !
Дискретността на проведения разговор или разследване е гарантирана
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от нашите Частни Детективи.
За контакти:
GSM: 0888400413,0897024504,0879527229
e-mail: detective-fox@infojoker.bg
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/83319/chasten-detektiv-sofiya-detektivska-agenciya-foks--razberete-cyalata-istina

Детективска Агенция Фокс -България 0888400413
Детективска Агенция Фокс с пълна гама детективски услуги за частни лица и фирми.Бързина,точност,ефективност!
Частни детективи - 24 ч.Гарантира 100% Дискретно разследване!
Професионални детективски услуги на територията на България и ЕС
- Безплатни консултации
- Разкриване и доказване на изневери
- Фирмени проучвания
- Консултации на фирми относно сигурността
- Установяване и издирване на лица
- Частен детектив - Разследване
- Справки на лица, автомобили, телефони и др.
- Издирване на биологични родители
- "Откриване" на скрити микрофони и камери в жилища, автомобили, офиси и др.
- Проверка на телефони и компютри за вграден в тях шпионски софтуер
- GPS системи за проучване и установяване
- Други ефективни детективски услуги !
Дискретността на проведения разговор или разследване е гарантирана
от нашите Частни Детективи.
За контакти:
GSM: 0888400413,0897024504,0879527229
e-mail: detective-fox@infojoker.bg
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/83318/detektivska-agenciya-foks--bylgariya-0888400413

Детективска Агенция Фокс -България 0888400413
Детективска Агенция Фокс с пълна гама детективски услуги за частни лица и фирми.Бързина,точност,ефективност!
Частни детективи - 24 ч.Гарантира 100% Дискретно разследване!
Професионални детективски услуги на територията на България и ЕС
- Безплатни консултации
- Разкриване и доказване на изневери
- Фирмени проучвания
- Консултации на фирми относно сигурността
- Установяване и издирване на лица
- Частен детектив - Разследване
- Справки на лица, автомобили, телефони и др.
- Издирване на биологични родители
- "Откриване" на скрити микрофони и камери в жилища, автомобили, офиси и др.
- Проверка на телефони и компютри за вграден в тях шпионски софтуер
- GPS системи за проучване и установяване
- Други ефективни детективски услуги !
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Дискретността на проведения разговор или разследване е гарантирана
от нашите Частни Детективи.
За контакти:
GSM: 0888400413,0897024504,0879527229
e-mail: detective-fox@infojoker.bg
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/83317/detektivska-agenciya-foks--bylgariya-0888400413

Заден капак JZZS за Samsung Note 3
Заден капак JZZS за Samsung Note 3, Матиран, Розов
http://obiavidnes.com/obiava/83316/zaden-kapak-jzzs-za-samsung-note-3

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален 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://3dkoev-design.net46.net
http://obiavidnes.com/obiava/83315/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален 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://3dkoev-design.net46.net
http://obiavidnes.com/obiava/83314/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален 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://3dkoev-design.net46.net
http://obiavidnes.com/obiava/83313/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Превоз на покъщнина на НАЙ - ДОБРИ ЦЕНИ !
Превози на мебели, багаж, покъщнина, лични вещи.Транспортни услуги без почивен ден. Перфектно чист камион.
Транспортни услуги в София, страната и ЕС. Товарни превози с бордови микробуси и камиони с дължина на товарната
част до 4,5 метра. Транспорт с мебелен фургон изцяло тапициран от вътрешна страна за запазване цялостта на
Вашето обзавеждане. Превоз на обзавеждане, мебели, багаж, черна и бяла техника от жилища, квартири, офиси,
магазини, складове. Транспорт на товари в рамките на ЕС. Възможност за експресни доставки на стоки до всяка точка в
ЕС. Коректност. Тел за връзка: 02/4890390 / 0877663995 / 0898874253 http://valtrans.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/83312/prevoz-na-pokyshtnina-na-nay---dobri-ceni-

Заден капак JZZS за Samsung Note 3
Заден капак JZZS за Samsung Note 3, Матиран, Черно
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http://obiavidnes.com/obiava/83311/zaden-kapak-jzzs-za-samsung-note-3

Прозрачен заден капак DeTech с декоративни линии за Samsung Note2/N7100
Прозрачен заден капак DeTech с декоративни линии за Samsung Note2/N7100
http://obiavidnes.com/obiava/83310/prozrachen-zaden-kapak-detech-s-dekorativni-linii-za-samsung-note2n7100-

Всякакви ремонтни и довършителни строителни услуги
Зидария , топлоизолации ,машинна мазилка и замазка , машинно боядисване , хидроизолации , облицовка с камък , замазка ,
гипсова мазилка и шпакловка , усвояване на тераси , обръщане на ъгли ,сатен гипс , теракот , гранитогрес , фаянс , колор
кит , латекс ,всякакви декорации и декоративни мазилки , боя , тапети ,всякакви нестандартни изпълнения с гипсокартон
, окачени тавани , вътрешни и външни колони , скрито осветление , ВиК ,Ел.инсталации ,ОиВ и др .Оглед , безплатни
консултации ,професионализъм , коректност , кратки срокове . Тел . за контакт - 0878 78 23 88 - Антон Стоянов .
http://obiavidnes.com/obiava/83309/vsyakakvi-remontni-i-dovyrshitelni-stroitelni-uslugi

Прозрачен заден капак DeTech с декоративни линии за Samsung Note2/N7100
Прозрачен заден капак DeTech с декоративни линии за Samsung Note2/N7100, Черен
http://obiavidnes.com/obiava/83308/prozrachen-zaden-kapak-detech-s-dekorativni-linii-za-samsung-note2n7100

Дипломни работи, курсови работи, реферати - туризъм
Предлагам индивидуално разработване на реферати, курсови работи, казуси, дипломни работи в област туризъм. Имам
богат практически опит – входящ и изходящ туризъм, създаване на туристически продукт и маршрут, нормативна база,
ценообразуване, промотиране на дестинация. Владея немски и английски език. Цена – по споразумение. Иванова 0889378550
http://obiavidnes.com/obiava/74679/diplomni-raboti-kursovi-raboti-referati---turizym

Продавам три готови дипломни работи - туризъм
Продавам три готови дипломни работи (2013 - 2014) - туризъм. Цена – по споразумение. Иванова - 0889378550
http://obiavidnes.com/obiava/83307/prodavam-tri-gotovi-diplomni-raboti---turizym

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 http://superpc.site11/
com https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/83306/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 http://superpc.site11/
com https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/83305/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 http://superpc.site11/
com https://www.facebook.com/3dkoevstudio
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http://obiavidnes.com/obiava/83304/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 http://superpc.site11/
com https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/83303/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ БИЗНЕС
INVESTCONSULT GROUP-Изкупува АД ЕАД ООД ЕООД СД със задължения и юридически проблеми. Безплатни
юридически консултации.
Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
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.
Осигуряваме Купувач на фирмата със задължения,ново седалище и адресна регистрация.
Освобождаваме Ви от финансова,Юридическа и Солидарна отговорност.
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
INVESTCONSULT GROUP
тел. за контакт 0897 55 83 20 0876 80 43 53
http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/83301/investconsult-group-kupuvame-biznes

INVESTCONSULT GROUP-Купуваме Бизнес-фирми със задължения !!!
INVESTCONSULT GROUP-Изкупува АД ЕАД ООД ЕООД СД със задължения и юридически проблеми. Безплатни
юридически консултации.
Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
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.
Осигуряваме Купувач на фирмата със задължения,ново седалище и адресна регистрация.
Освобождаваме Ви от финансова,Юридическа и Солидарна отговорност.
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
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INVESTCONSULT GROUP
тел. за контакт 0897 55 83 20 0876 80 43 53
http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/83300/investconsult-group-kupuvame-biznes-firmi-sys-zadyljeniya-

Прозрачен заден капак DeTech с декоративни линии за Samsung S3/i9300
Прозрачен заден капак DeTech с декоративни линии за Samsung S3/i9300, Бял
http://obiavidnes.com/obiava/83299/prozrachen-zaden-kapak-detech-s-dekorativni-linii-za-samsung-s3i9300

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/83298/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
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/83297/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae
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cours de bulgare pour
Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/83296/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/83295/nemski-ezik---individualno--i-v-malki-grupi

Превод и заверка на документи от чужбина
Преводаческа агенция Нов Век извършва качествени преводи на Полски, Английски, Немски, Турски, Гръцки, Португалски,
Френски, Италиански, Испански, Арабски, Китайски, Иврит и много други езици. Заверки на преводи на документи от
чужбина и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на актове за раждане, дипломи, академични справки, нотариални актове, медицински
документи, свидетелства за съдимост, съдебни решения и други във всички държавни институции и чуждестранни
посолства в Република България.
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/83294/prevod-i-zaverka-na-dokumenti-ot-chujbina

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 .
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Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/83293/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

Прозрачен заден капак DeTech с декоративни линии за Samsung S3/i9300
Прозрачен заден капак DeTech с декоративни линии за Samsung S3/i9300, Черен
http://obiavidnes.com/obiava/83292/prozrachen-zaden-kapak-detech-s-dekorativni-linii-za-samsung-s3i9300

Тефтер Vollter за Samsung Note 3
Тефтер Vollter за Samsung Note 3, Кожен, Бял
http://obiavidnes.com/obiava/83291/tefter-vollter-za-samsung-note-3

Тефтер Vollter за Samsung Note 3
Тефтер Vollter за Samsung Note 3, Кожен, Розов
http://obiavidnes.com/obiava/83290/tefter-vollter-za-samsung-note-3

Купувам земеделска земя в цялата страна.
Купуваме обработваеми и необработваеми земеделски земи в цялата страна - и идеални части в някои райони
GSM: 0887644838
Email: S@APOLLON.NET
http://www.apollon.org
http://obiavidnes.com/obiava/83289/kupuvam-zemedelska-zemya-v-cyalata-strana

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/83288/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi

Тефтер Vollter за Samsung Note 3
Тефтер Vollter за Samsung Note 3, Кожен, Син
http://obiavidnes.com/obiava/83287/tefter-vollter-za-samsung-note-3

РАЗПРОДАЖБА на специални химикали за преписване на изпит
Притеснявате се да преписвате на изпит? Имате много теми, а нямате време да се подготвите за всичките? Вече има
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решение на проблема - химикалка с невидимо мастило. Открийте най-лесния и евтин начин за преписване на изпит, без
никой да ви види.
Квесторите и учителите не подозират, че химикалът в ръката ви е всъщност решението на изпита ви! Осветявайки UV
текста, той става видим и ясно четлив за вас.
http://www.gadgetstore.ovo.bg
Skype: marti_1987
Мтел: 0883 33 88 92
Виваком: 0878 33 88 72
http://obiavidnes.com/obiava/83286/razprodajba-na-specialni-himikali-za-prepisvane-na-izpit

Тефтер Vollter за Samsung Note 3
Тефтер Vollter за Samsung Note 3, Кожен, Цикламен
http://obiavidnes.com/obiava/83285/tefter-vollter-za-samsung-note-3

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/83284/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/83283/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

ПРЕДЛАГАМ ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО ИНТЕРНЕТ
Търсим хора за надомна дейност от цялата страна.Можете да я извършвате от дома си,от офиса си в удомно за вас
време.Това е най-реалното предложение за изкарване на пари чрез интернет.В нашия сайт щте намерите подробно
информация за какво точно се състои дейността и какви са условията за започване,вижте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/83282/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
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www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/83281/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ
Разнообразете живота си ако ви е скучно и висите цял ден в нета.Спечелете допълнителни приходи като участвате в
нашият мащабен проект,където ще ви научим как да печелите приходи от интернет и ще получите пълна подкрепа по
Skype от наша страна за повече информация пишете ни на Skype име obqva10 или посетете сайта ни www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/83280/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/83279/sigurna-rabota

Тефтер Vollter за Samsung Note 3
Тефтер Vollter за Samsung Note 3, Кожен, Черен
http://obiavidnes.com/obiava/83278/tefter-vollter-za-samsung-note-3

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/83277/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-ruse-shumen-silistra-svishtov-v

Тефтер Vollter за Samsung S3/i9300
Тефтер Vollter за Samsung S3/i9300, Кожен, Бял
http://obiavidnes.com/obiava/83276/tefter-vollter-za-samsung-s3i9300

Skin Line Varna
Skin Line е медицински център в град Варна с комфортна атмосфера, последно поколение професионална апаратура,
висококвалифицирани дерматолози и специалисти с богат опит, актуални процедури, качествени продукти, атрактивни
цени и ежемесечни промоции. Клиниката извършва с успех следните процедури: лазерна епилация, лазерен фракселен
пилинг, отстраняване на кожни образувания, химичен пилинг, антицелулитни програми, диамантено дермабразио и
кисолородно насищане, мезотерапии, филъри, ботулинов токсин (botox), plasmolifting, тредлифтинг с мезоконци,
дерматологични прегледи, козметични терапии и други процедури.
http://obiavidnes.com/obiava/83275/skin-line-varna
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Тефтер Vollter за Samsung S4/i9500
Тефтер Vollter за Samsung S4/i9500, Кожен, Цикламен
http://obiavidnes.com/obiava/83274/tefter-vollter-za-samsung-s4i9500

Тефтер за Samsung Note 2/N7100 Kaishi
Тефтер за Samsung Note 2/N7100 Kaishi, Кожен, Розов
http://obiavidnes.com/obiava/83273/tefter-za-samsung-note-2n7100-kaishi

Тефтер за Samsung Note 2/N7100 Kaishi
Тефтер за Samsung Note 2/N7100 Kaishi, Кожен, Тъмно син
http://obiavidnes.com/obiava/83272/tefter-za-samsung-note-2n7100-kaishi

Тефтер за Samsung Note 2/N7100 Kaishi
Тефтер за Samsung Note 2/N7100 Kaishi, Кожен, Цикламен
http://obiavidnes.com/obiava/83271/tefter-za-samsung-note-2n7100-kaishi

Заден капак JZZS за iPhone 5C
Заден капак JZZS за iPhone 5C, Черен
http://obiavidnes.com/obiava/83270/zaden-kapak-jzzs-za-iphone-5c

Заден капак JZZS за iPhone 5G
Заден капак JZZS за iPhone 5G, Розов
http://obiavidnes.com/obiava/83269/zaden-kapak-jzzs-za-iphone-5g

Заден капак JZZS за iPhone 5G
Заден капак JZZS за iPhone 5G, Син
http://obiavidnes.com/obiava/83268/zaden-kapak-jzzs-za-iphone-5g

Заден капак JZZS за iPhone 5G
Заден капак JZZS за iPhone 5G, Черен
http://obiavidnes.com/obiava/83267/zaden-kapak-jzzs-za-iphone-5g

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за 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.
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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
noveconsultvt.blogspot.com
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
http://obiavidnes.com/obiava/83266/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY S4 с картинка
Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY S4 с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/83265/zaden-protektor-detech-za-samsung-galaxy-s4-s-kartinka-

Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY Trade 7392 с картинка
Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY Trade 7392 с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/83264/zaden-protektor-detech-za-samsung-galaxy-trade-7392-s-kartinka

Калъф Vip за IPHONE 5 със стойка
Калъф Vip за IPHONE 5 със стойка, розов
http://obiavidnes.com/obiava/83263/kalyf-vip-za-iphone-5-sys-stoyka

Автоматизирани поливни системи „ПАРК Ц” гр. Долна баня
Цялостни решения в областта на автоматизираните поливни системи за вашите двор, градина, парк, бизнес и
обществени зелени площи.
http://www.polivnisistemi.com
http://obiavidnes.com/obiava/83262/avtomatizirani-polivni-sistemi-park-c-gr-dolna-banya

Детективска Агенция Фокс-Частен Детектив-Бургас,Несебър,Поморие,Слънчев бряг,Созопол
Детективска Агенция Фокс с пълна гама детективски услуги за частни лица и фирми.Бързина,точност,ефективност!
Частни детективи - 24 ч.Гарантира 100% Дискретно разследване!
Професионални детективски услуги на територията на България и ЕС
- Безплатни консултации
- Разкриване и доказване на изневери
- Фирмени проучвания
- Консултации на фирми относно сигурността
- Установяване и издирване на лица
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- Частен детектив - Разследване
- Справки на лица, автомобили, телефони и др.
- Издирване на биологични родители
- "Откриване" на скрити микрофони и камери в жилища, автомобили, офиси и др.
- Проверка на телефони и компютри за вграден в тях шпионски софтуер
- GPS системи за проучване и установяване
- Други ефективни детективски услуги !
Дискретността на проведения разговор или разследване е гарантирана
от нашите Частни Детективи.
За контакти:
GSM: 0888400413,0897024504,0879527229
e-mail: detective-fox@infojoker.bg
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/83261/detektivska-agenciya-foks-chasten-detektiv-burgasnesebyrpomorieslynchev-bryagsoz

Калъф
Калъф, водоустойчив за iPhone 4GS, Бял
http://obiavidnes.com/obiava/83260/kalyf-vodoustoychiv-za-iphone-4gs-byal

Калъф
Калъф, водоустойчив за iPhone 4GS, Черен
http://obiavidnes.com/obiava/83259/kalyf-vodoustoychiv-za-iphone-4gs-cheren

Купувам земеделска земя в цялата страна.
Купуваме обработваеми и необработваеми земеделски земи в цялата страна - и идеални части в някои райони
GSM: 0887644838
Email: S@APOLLON.NET
http://www.apollon.org
http://obiavidnes.com/obiava/83258/kupuvam-zemedelska-zemya-v-cyalata-strana

Калъф
Калъф, водоустойчив за iPhone 5GS, Бял
http://obiavidnes.com/obiava/83257/kalyf-vodoustoychiv--za-iphone-5gs-byal

Силиконов протектор DeTech 0.5mm за Samsung Note 2
Силиконов протектор DeTech 0.5mm за Samsung Note 2, Лилав
http://obiavidnes.com/obiava/83256/silikonov-protektor-detech-05mm-za-samsung-note-2

Два имота в село Староселка
Двата имота се намират на брега на язовир Тича единия с квадратура 11 600 м2 другия с 10 400 м2.цена по договаряне
http://obiavidnes.com/obiava/83255/dva-imota-v-selo-staroselka

27г млада майка търси дискретен любовник за срещи през деня
27г млада майка търси дискретен любовник за срещи през деня имам осигорен терен разкрепостена и сериозна съм пиши
ми на номер 191911 с текст ния45 за адрес или скайп
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http://obiavidnes.com/obiava/83254/27g-mlada-mayka-tyrsi-diskreten-lyubovnik-za-sreshti-prez-denya

Силиконов протектор DeTech 0.5mm за Samsung Note 2 Тъмно Син
Силиконов протектор DeTech 0.5mm за Samsung Note 2 Тъмно Син
http://obiavidnes.com/obiava/83253/silikonov-protektor-detech-05mm-za-samsung-note-2-tymno-sin

Работа в Чехия, дългосрочно и законно
Мъже и жени до 55 год. за работа в Чехия , като неквалифициран персонал за следните позиции : з-д за кис.мляко
"Данон", месокомбинат, пекарна, з-д за шоколад, склад за санитарни продукти, склад плод и зеленчук, цех за сандвичи,
ф-ка за пастет, оранжерии, склад Пенни Маркет, Билла, Кауфланд, камериерки, сладкарски цех, лаковна (бояджийски
цех), птицекланица, ф-ка за парфюми, ф-ка за бисквити, з-д Шкода, пивоварен з-д "Козел" , " Гамбринус " , селско
стопанство и животновъдство. Заплата от 700 - 950 евро в зависимост от позицията.
Квалифициран персонал : строители (широкоспектърен профил), заварчици, медицински сестри ( с минимум 1
международен език ), леяри, електро и мотокаристи. Заплата от 900 - 1700 евро в зависимост от позицията.
Към всички позиции се получава всяка седмица аванс от 40-60 евро, заплатата е на следващия месец от 10-20 число за
предходния ( в зависимост от позицията, само строителите получават заплата на всеки 2 седмици ) , трудов договор ,
социални и здравни осигуровки по чешкото законодателство поети от работодателя, които се признават и в България.
Осигурена квартира , към някои от позициите е безплатна. За ваше спокойствие и сигурност с наш транспорт Ви
извозваме от София до работодателя в Чехия. Тел. за контакт: вива ком : 0878 0234 67 , 0876 502 330 , глобул : 0896 598
331, 0896 598 261 скайп : europa_trans
http://obiavidnes.com/obiava/83252/rabota-v-chehiya-dylgosrochno-i-zakonno

Разговорен английски
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво
А1,А2,В1 и В2.
Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера , посредством диалози и дискусии.
Темите са :
ежедневие
свободно време,
пазаруване,
културни събития,
семейство,
бит и начин на живот,
образование,
околна среда и други.
Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални
конструкции в среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те допълват традиционните езикови курсове.
Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като обогатяват речниковия запас
на курсистите .
Организираме :
разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
индивидуални разговорни срещи
интересни преподаватели
Разговори с англичани и американци .
Онлайн разговори .
Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови
неща лесно .
Нуждаете се от лист и химикалка – защото всички учебни материали са включени в цената от 15 лева за 60 минути .
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
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http://obiavidnes.com/obiava/83251/razgovoren-angliyski

Bulgarian for foreigners
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian for foreigner speakers through the following
languages:
- English
- French
-Russian
The studies include all levels – from basics (A1) to experts (C1).
If you own a business here, bought a house or you have just decided to live here, in those cases it is necessary to start learning
Bulgarian for your daily contacts and normal lifestyle.
During your process of learning Bulgarian you also will get knowledge in Bulgarian customs, daily life, special features of
Bulgarian psychology. The reason to do this is because you get in comfort with better and faster adaptation in the new foreign
language area.
No textbook is needed - the language school offers its own learning system and methods - free for our students. Methods we offer
are modern and based on the communication approach and logical assimilation to the lexical and phonetic skills you need . In our
system we offer complex of well balanced :
• Grammar
• Phonetic
• Speaking
• Reading
• Listening
Individual lessons are referred to individual necessities and profession of every student . Individual lessons are in a suitable for you
time and day , we offer also an opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student..
Ability language school offers some different programs for learning Bulgarian .
• General Bulgarian course
• Business course
• Speaking course to develop and improve your skills in Bulgarian speech .
Each level’s duration is 30 hours (45 min) / 15 sessions ( 90 min. ) – twice a week – 2 months . The price for session is 20 levas .
At the end of every level you could receive a certificate which are shown how many hours you attend and your personal language
abilities in Bulgarian .
For more information:
Phone . (02)953 08 87
0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/83250/bulgarian-for-foreigners

Руски език- Индивидуално и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира индивидуално и групово обучение по Руски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи, като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се.
Цена на индивидуално обручение - 10 лева на учебен час
Цена за участник в група - 150 лева за 30 учебни часа .
В цената са включени учебните материали .
Предлагаме :
- обучение за начинаещи
- обучение за напреднали
- обучение за подготовка за сертификатни нива
- обучение за деца и ученици
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- обучение за подготовка за матура
- курсове по разговорен руски за поддържане на нивото на езикова компетентност .
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/83249/ruski-ezik---individualno-i-v-malki-grupi

Разговорен Английски с бизнес насоченост
Езикова школа Абилити организира курс по разговорен Английски с бизнес насоченост . Учебните материали са по
системата за бизнес английски на Oxford University . Курсът е предназначен за курсисти, завършили първо ниво бизнес
английски (Elementary) и има за цел поддържане и усъвършенстване на придобитите знания.
Включени са аудио и видео уроци в учебния план .
Заниманията са : понеделник от 18.30 до 20.30
Продължителност на курса – 30 учебни часа
Цена : 150 лева
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/83248/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

Силиконов протектор DeTech 0.5mm за Samsung Note 2. Червен
Силиконов протектор DeTech 0.5mm за Samsung Note 2. Червен
http://obiavidnes.com/obiava/83247/silikonov-protektor-detech-05mm-za-samsung-note-2-cherven

Съботен курс по португалски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Провежда се в събота от 13.30 до 16.30, продължителност 50 учебни часа. Цена 160 лв. Начало: 28.06.2014г
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/83246/syboten-kurs-po-portugalski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по италиански език – C1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език, С1. В процеса на обучение се развиват всички езикови
умения – четене, писане, слушане, говорене. Продължителност 70 часа, веднъж седмично (петък) от 18.00 до 20.00 часа.
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Цена 250лв. Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит. Начало: 04.07.2014г
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/83245/kurs-po-italianski-ezik--c1

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/83244/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/83243/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по БЕЛ и История
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по БЕЛ и История. Целогодишна подготовка за ученици в 11 и 12
клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и
регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение;
разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване за 2014/15г. от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/83242/kursove-i--individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-bel-i-istoriya

Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Химия и Биология
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Химия и Биология. Целогодишна подготовка за ученици в 11 и 12
клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и
регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение;
разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване за 2014/15г. от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/83241/kursove-i--individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-himiya-i-biologiya

Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Английски и Немски език
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Английски и Немски език. Целогодишна подготовка за ученици в
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11 и 12 клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен
материал и регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за
посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване за 2014/15 от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/83240/kursove-i--individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-angliyski-i-nemski-ezik

Курсове и индивидуални уроци за матура по БЕЛ и всички избираеми предмети
Курсове и индивидуални уроци за матура по БЕЛ и всички избираеми предмети. Целогодишна подготовка за ученици в 11 и
12 клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и
регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение;
разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване за 2014/15 от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/83239/kursove-i-individualni-uroci-za-matura-po-bel-i-vsichki-izbiraemi-predmeti

Курсове и индивидуални уроци по БЕЛ и Математика за седмокласници
Курсове и индивидуални уроци по БЕЛ и Математика за седмокласници. Безплатно първо занятие; готови учебни
материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и регулярно изпитване; интензивен тренинг за
решаване на тестове и писане на преразказ/ разписване на задачи. 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра
на София; гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване
за 2014/15 от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/83238/kursove-i-individualni-uroci-po-bel-i-matematika-za-sedmoklasnici

Курсове и индивидуални уроци по немски език
Курсове и индивидуални уроци по немски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системите на издателство „Хюбер” –Schritte International/ Ciel/ Lagune и др.Удобни офиси в центъра на
София; гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви
ниво по езика! Издаване на сертификат за всяко ниво.Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/83237/kursove-i-individualni-uroci-po-nemski-ezik

Силиконов протектор DeTech 0.5mm за Samsung Note 2
Силиконов протектор DeTech 0.5mm за Samsung Note 2, Черен
http://obiavidnes.com/obiava/83236/silikonov-protektor-detech-05mm-za-samsung-note-2

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 http://superpc.site11/
com https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/83235/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 http://superpc.site11/
com https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/83234/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 http://superpc.site11/
com https://www.facebook.com/3dkoevstudio
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http://obiavidnes.com/obiava/83233/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 http://superpc.site11/
com https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/83232/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Курсове и индивидуални уроци по английски език
Курсове и индивидуални уроци по английски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системите на издателство „Оксфорд” – New English file / Solutions. Удобни офиси в центъра на София;
гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по
езика! Издаване на сертификат за всяко ниво. Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/83231/kursove-i-individualni-uroci-po-angliyski-ezik

Курсове и индивидуални уроци по италиански език
Курсове и индивидуални уроци по италиански език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системата Progetto Italiano. Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение; разумна цена
и разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика! Издаване на сертификат за всяко
ниво.Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/83230/kursove-i-individualni-uroci-po-italianski-ezik

Курсове и индивидуални уроци по френски език
Курсове и индивидуални уроци по френски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системата ECHO. Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение; разумна цена и
разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика! Издаване на сертификат за всяко
ниво.Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/83229/kursove-i-individualni-uroci-po-frenski-ezik

Индивидуални уроци по всички предмети в училище
Индивидуални уроци по всички предмети в училище. Целогодишна подготовка за деца от 5 до 12 клас. Помощ за качване
на нивото в училище и повишаване на оценките, подготовка за контролни и класни работи. Стриктно следване на
училищната програма и подробно преподаване на целия материал. Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за
посещение. Разумна цена. Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/83228/individualni-uroci-po-vsichki-predmeti-v-uchilishte

Тренинг изпити за матура и кандидатстване след 7 и 12 клас
Пакет пробни изпити или еднократно явяване по всички предмети за матура и кандидатстване след 7 и 12 клас.
Най-добрият начин да тренирате в реалния формат на изпита, който ви предстои. Оценяване по изпитните критерии.
Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение. Разумна цена. Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/83227/trening-izpiti-za-matura-i-kandidatstvane-sled-7-i-12-klas

Кариерно консултиране
Кариерно консултиране за избор на професия и направление за развитие. Подходящ за ученици в 7 и 12 клас. Онлайн тест
на Magellano Universita и две срещи с кариерен консултант. Разумният начин да разберете в какво сте най-добри и да не
учите напразно! Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение. Можете да се запишете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/83226/karierno-konsultirane

Електрическа подочистачка Twister Sweeper
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Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/83225/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

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

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

Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/83224/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane
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Силиконов протектор DeTech 0.5mm за Samsung Note3
Силиконов протектор DeTech 0.5mm за Samsung Note3
http://obiavidnes.com/obiava/83223/silikonov-protektor-detech-05mm-za-samsung-note3

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети.
Изберете курсовете за кандидат-студенти на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди кандидатстудентските изпити и
МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/83222/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

Курсове за шести клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за 6 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на шестокласници.
Изберете курсовете за 6 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
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НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
* Цената важи до 30 юни 2014 г.
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/83221/kursove-za-shesti-klas-na-rodina

Курсове за седми клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за кандидатстване след 7 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на седмокласници.
Изберете курсовете за 7 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди изпитите след 7 клас.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
* Цената важи до 30 юни 2014 г.
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/83220/kursove-za-sedmi-klas-na-rodina

Подготовка за матура на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за МАТУРА от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка за матура.
Изберете курсовете за матура на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
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• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди МАТУРИТЕ.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/83219/podgotovka-za-matura-na-rodina

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети.
Изберете курсовете за кандидат-студенти на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди кандидатстудентските изпити и
МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
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• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/83218/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

Силиконов протектор DeTech 0.5mm за Samsung Note 3
Силиконов протектор DeTech 0.5mm за Samsung Note 3, Бял
http://obiavidnes.com/obiava/83217/silikonov-protektor-detech-05mm-za-samsung-note-3

ЕЗИКОВО, КОМПЮТЪРНО И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ с ИНТЕР АЛИАНС!
Гаранция за безкомпромисно качество!
ИНТЕР АЛИАНС – доказан лидер в езиковото и компютърното обучение – вече 15 години предлага на своите клиенти
максимално качествено, гъвкаво и ефективно обучение по Английски, Немски, Френски, Испански, Италиански, Руски,
Гръцки, Турски, Чешки,Румънски,Арабски, Холандски, Норвежки, Шведски , Японски, Китайски и други европейски и редки
езици. Компютърно обучение: Word, Excel, Power point, Access, Photoshop, CorelDraw, AutoCad, ArchiCad, 3DStudioMax,
WebDesign,
SolidWorks, Adobe Illustrator, InDesing и др Професионални обучения: Счетоводство, ТРЗ и Личен състав, Валутен
касиер,Офис-асистент , Екскурзоводи, Аниматори. Работим с доказано ефективни учебни системи и високо
квалифицирани преподаватели. Предлагаме обучение в малки групи в удобно за Вас време: дневни, вечерни,
съботно-неделни варианти. Предлагаме и индивидуално обучение, по график съобразен с Вас. След успешно приключване
на курса, издаваме сертификат по образец на МОН и Европейската езикова рамка. Преференциални цени и отстъпки за
корпоративни,фирмени обучения. За повече информация заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул.” Цар
Симеон Велики” 96, вх.Б, ет.1 /В масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с/у новите търговски центрове/; тел.
042/ 60 53 63; 0895/ 622 470, interalliance_stz@abv.bg, skype: interalliance_stz., http://interalliancestz.alle.bg,
http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/83216/ezikovo-kompyutyrno-i-profesionalno-obuchenie-s-inter-alians-garanciya-za-bezkomp

Фирмено езиково обучение в “Интер Алианс” Стара Загора!
Превърнете Вашите служители в модерни професионалисти и накарайте конкуренцията да Ви завижда! Предлагаме Ви
езиково обучение на над десет езика,Технически и Бизнес Английски и компютърно обучение.В удобно за вас време и
място! С отстъпки!
Интер Алианс е езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото обучение.При
нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на съответния език.
Всички учебни материали са предоставени от нас.Използва се учебник, учебна тетрадка, аудио записи, както и
допълнителни материали подбрани според нуждите и интересите на курсистите с цел по-бързото им приобщаване към
езика и преодоляване на езиковата бариера при разговор. Прилагат се и междинни тестове. Преминаването на всяко ниво
дава възможност за сертифициране по стандартите определени от Европейската езикова рамка. Нашият подход
предвижда езиково обучение в малки групи между 4 и 8 човека.Така може да сте сигурни, че сте получили личното
внимание, необходимо за постигане на Вашите цели. Нашите преподаватели са отбрани специалисти, които ще Ви
представят не само граматиката и лексиката на езика, но и неговата красота на произношение. Активно участие на
курсистите в учебния процес. Ангажираността на всеки един чрез диалози, упражнения и игрови роли, допринася за
неусетното усвояване на новия език. Издаваме легитимно удостоверение, съгласно МОН!
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Инвестирайте в своите служители ,за да спечели Вашият Бизнес.
ОЧАКВАМЕ ВИ! За повече информация, заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” 96,
вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове./; тел.042/605363;
0895/62-24-70, interalliance_stz@abv.bg, skype: interalliance_stz, http://interalliancestz.alle.bg, http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/83215/firmeno-ezikovo-obuchenie-v-inter-alians-stara-zagora

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ от Интер Алианс Стара Загора
Интер Алианс Ви предлага
Професионално обучение по : Счетоводство, ТРЗ и Личен състав, Валутен
касиер,Офис-асистент ,Администратор в хотел, Екскурзоводи, Аниматори и други.Ние сме професионален център с
дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото, компютърното и професионално
обучение.При нас работят квалифицирани педагози и опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване
на съответния език.
Работи се по актуални учебни програми – одобрени от МОН. Целта на професионалните обучения е придобиване на
специфични познания в желаната от Вас сфера. След успешно завършване на обучението се издава заверено легитимно
удостоверение, съгласно МОН и НАПОО!
Лицензиран учебен център ИНТЕР АЛИАНС предлага и фирмено обучение на преференциални цени и условия!
За записване и информация: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” 96, вх.Б, ет.1 /В масивната кооперация до
бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470, interalliance_stz@abv.bg, skype:
interalliance_stz, http://interalliancestz.alle.bg ,http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/83214/profesionalno-obuchenie-ot-inter-alians-stara-zagora

Силиконов протектор DeTech 0.5mm за Samsung Note 3 Лилав
Силиконов протектор DeTech 0.5mm за Samsung Note 3 Лилав
http://obiavidnes.com/obiava/83213/silikonov-protektor-detech-05mm-za-samsung-note-3-lilav

Превод и легализация на удостоверения от НАП и НОИ
БЪРЗИ преводачески услуги от и на английски, немски, френски, руски, италиански, испански, гръцки, турски, румънски,
сръбски, хърватски... и още 30 езика! Заверки и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на дипломи, академични справки, нотариални актове,
удостоверения от НАП и НОИ, медицински документи, свидетелства за съдимост, съдебни решения и други 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/83212/prevod-i-legalizaciya-na-udostovereniya-ot-nap-i-noi

Силиконов протектор DeTech 0.5mm за Samsung Note 3
Силиконов протектор DeTech 0.5mm за Samsung Note 3, Тъмно Син
http://obiavidnes.com/obiava/83211/silikonov-protektor-detech-05mm-za-samsung-note-3

Водоустойчив Шперплат за кофраж директен вносител - WWW.SHPERPLAT.COM Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на:
http://obiavidnes.com/obiava/83210/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-direkten-vnositel---wwwshperplatcom--

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
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3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/83209/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-burgas

Детективска Агенция Дискрет-Бургас Равда Созопол Поморие Приморско
Детективска Агенция ДИСКРЕТ е специализирана единствено и само в областа на изневярата.
Установяване собственост на телефони автомобили и месторабота.Издирване на бивши и
настоящи адреси.Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/83208/detektivska-agenciya-diskret-burgas-ravda-sozopol-pomorie-primorsko

Силиконов протектор DeTech 0.5mm за Samsung Note 3
Силиконов протектор DeTech 0.5mm за Samsung Note 3, Червен
http://obiavidnes.com/obiava/83207/silikonov-protektor-detech-05mm-za-samsung-note-3

INVESTCONSULT GROUP-Купуваме Бизнес-фирми със задължения !!!
INVESTCONSULT GROUP-Изкупува АД ЕАД ООД ЕООД СД със задължения и юридически проблеми. Безплатни
юридически консултации.
Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
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.
Осигуряваме Купувач на фирмата със задължения,ново седалище и адресна регистрация.
Освобождаваме Ви от финансова,Юридическа и Солидарна отговорност.
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
INVESTCONSULT GROUP
тел. за контакт 0897 55 83 20 0876 80 43 53
http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/83206/investconsult-group-kupuvame-biznes-firmi-sys-zadyljeniya-

INVESTCONSULT GROUP-Купуваме Бизнес-фирми със задължения !!!
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INVESTCONSULT GROUP-Изкупува АД ЕАД ООД ЕООД СД със задължения и юридически проблеми. Безплатни
юридически консултации.
Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
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.
Осигуряваме Купувач на фирмата със задължения,ново седалище и адресна регистрация.
Освобождаваме Ви от финансова,Юридическа и Солидарна отговорност.
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
INVESTCONSULT GROUP
тел. за контакт 0897 55 83 20 0876 80 43 53
http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/83205/investconsult-group-kupuvame-biznes-firmi-sys-zadyljeniya-

Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/83204/masajna-masajirashta-sedalka

Уред за сребърна вода Volcano Dr. Silver 101+
Уред за сребърна вода Volcano Dr. Silver 101+
Volcano Dr. Silver 101+
Сребърната вода е най-мощният и безопасен природен антисептик, който ефективно унищожава повече от 700 вида
болестотворни микроорганизми, вируси, гъбички и паразити.
Повече от 20 000 литра сребърна и структурирана вода;
Пълен електронен контрол
Генератор на сребърни йони
Уникален дизайн и качество
Надеждност, компактност, ефективност
Гаранционен срок 12 месеца Производител: GM Pharma Ltd, България
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Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/83203/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

Гроу Комб лазерна четка за коса
Гроу Комб лазерна четка за коса
Гроу Комб използва инфрачервени и лазерни лъчи с терапевтично действие. Тяхната енергия достига корените и
подобрява кръвообращението на скалпа!
Тя предизвиква появата на нови корени в кожните торбички и растеж на нова коса!
Резултатът е стимулация и обновяване на отделните кожни торбички на косъма,
водещи до възстановяване растежа на косата!
Гроу Комб има режим на вибрация за приятен масаж на скалпа. Ускорява кръвообращението и повишава притока на
кръв!
Използвайте 10 минути на ден и вижте резултата!
Ако косата отдавна ви е казала 'Сбогом', отстранете приставката и използвайте направо върху скалпа!
Гроу Комб е лесна за използване, получавате и 3 подаръка:
1 ръчен масажор
2 четка за коса
3 комплект за маникюр
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/83202/grou-komb-lazerna-chetka-za-kosa

Дерма Сета за ефективно и безболезнено обезкосмяване
Дерма Сета
Дерма Сета за ефективно и безболезнено обезкосмяване
С Дерма Сета отстранявате космите от ръцете и краката, лесно и безболезнено, а кожата става копринено гладка и
ослепително блестяща.
Дерма Сета предлага цялостна грижа за кожата сред комфорта на дома благодарение на разнообразните си приставки.
Дерма Сета е подходящи за всякакъв тип кожа:
прецизно отстранява космите от ръцете и краката, ексфолира кожата
отстранявате мазоли, омекотявате кожата.
Оригиналният продукт с 10 приставки за ексфолиация и масаж!
http://obiavidnes.com/obiava/83201/derma-seta-za-efektivno-i-bezbolezneno-obezkosmyavane

Органайзер за чанти и обувки въртележка
Органайзер за чанти и обувки въртележка
Практичен Органайзер за чанти и обувки
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3 отвесни отделения
24 джоба
Въртележката Организатор е най-удобният начин за организиране на гардероба ви.
С 24 джоба и 360-градусова ротация, ще имате лесен достъп до всичките си дрехи и обувки.
Въртележката органайзер
Особенности
3 нива
Сгънат - той е плосък и заема малко място
Завъртания на 360 градуса
3 рафта
24 джоба
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/83200/organayzer-za-chanti-i-obuvki-vyrtelejka

Възглавници
Смело сме в състояние да потвърдим, че matracite представляват тиха революция при производството на легла . Вижте
нашия специализиран електронен шоп, на чието място ще намерите най-актуалните предложения !
http://obiavidnes.com/obiava/83199/vyzglavnici

Силиконов протектор DeTech 0.5mm за Samsung S3/i9300
Силиконов протектор DeTech 0.5mm за Samsung S3/i9300, Лилав
http://obiavidnes.com/obiava/83198/silikonov-protektor-detech-05mm-za-samsung-s3i9300

Силиконов протектор DeTech 0.5mm за Samsung S3/i9300
Силиконов протектор DeTech 0.5mm за Samsung S3/i9300, Сив
http://obiavidnes.com/obiava/83197/silikonov-protektor-detech-05mm-za-samsung-s3i9300

Силиконов протектор DeTech 0.5mm за Samsung S4/i9500
Силиконов протектор DeTech 0.5mm за Samsung S4/i9500, Тъмно Син
http://obiavidnes.com/obiava/83196/silikonov-protektor-detech-05mm-za-samsung-s4i9500

Тефтер за Iphone 5
Тефтер за Iphone 5, Кожен, бял
http://obiavidnes.com/obiava/83195/tefter-za-iphone-5

Заден капак JZZS за iPhone 5G
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Заден капак JZZS за iPhone 5G, Кожен, Цикламен
http://obiavidnes.com/obiava/83194/zaden-kapak-jzzs-za-iphone-5g

Заден капак JZZS за iPhone 5G
Заден капак JZZS за iPhone 5G, Кожен, Черен
http://obiavidnes.com/obiava/83193/zaden-kapak-jzzs-za-iphone-5g

Заден капак JZZS за iPhone 5G
Заден капак JZZS за iPhone 5G, Кристален
http://obiavidnes.com/obiava/83192/zaden-kapak-jzzs--za-iphone-5g

Заден капак за iPhone 4G JZZS
Заден капак за iPhone 4G JZZS, Метален, Златист
http://obiavidnes.com/obiava/83191/zaden-kapak-za-iphone-4g-jzzs

Заден капак за iPhone 4G JZZS
Заден капак за iPhone 4G JZZS, Метален, Син
http://obiavidnes.com/obiava/83190/zaden-kapak-za-iphone-4g-jzzs

Заден капак за iPhone 4G JZZS
Заден капак за iPhone 4G JZZS, Метален, Сребрист
http://obiavidnes.com/obiava/83189/zaden-kapak-za-iphone-4g-jzzs

Заден капак за iPhone 4G JZZS
Заден капак за iPhone 4G JZZS, Метален, Сребрист
http://obiavidnes.com/obiava/83188/zaden-kapak-za-iphone-4g-jzzs

Заден капак за iPhone 5C JZZS
Заден капак за iPhone 5C JZZS, Метален, Cин
http://obiavidnes.com/obiava/83187/zaden-kapak-za-iphone-5c-jzzs

Товарни превози с бус до 1500 кг
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/83186/tovarni-prevozi-s-bus-do-1500-kg

Товарни превози с бус
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
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За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/67754/tovarni-prevozi-s-bus

Заден капак за iPhone 5C JZZS
Заден капак за iPhone 5C JZZS, Метален, Златист
http://obiavidnes.com/obiava/83185/zaden-kapak-za-iphone-5c-jzzs

Заден капак за iPhone 5C JZZS
Заден капак за iPhone 5C JZZS, Метален, Сребрист
http://obiavidnes.com/obiava/83184/zaden-kapak-za-iphone-5c-jzzs

Заден капак за iPhone 5C JZZS
Заден капак за iPhone 5C JZZS, Метален, Черен
http://obiavidnes.com/obiava/83183/zaden-kapak-za-iphone-5c-jzzs

Частен Детектив Иван Иванов- Изневярата и Предателст
Детективска Агенция Фокс с пълна гама детективски услуги за частни лица и фирми.Бързина,точност,ефективност!
Частни детективи - 24 ч.Гарантира 100% Дискретно разследване!
Професионални детективски услуги на територията на България и ЕС
- Безплатни консултации
- Разкриване и доказване на изневери
- Фирмени проучвания
- Консултации на фирми относно сигурността
- Установяване и издирване на лица
- Частен детектив - Разследване
- Справки на лица, автомобили, телефони и др.
- Издирване на биологични родители
- "Откриване" на скрити микрофони и камери в жилища, автомобили, офиси и др.
- Проверка на телефони и компютри за вграден в тях шпионски софтуер
- GPS системи за проучване и установяване
- Други ефективни детективски услуги !
Дискретността на проведения разговор или разследване е гарантирана
от нашите Частни Детективи.
За контакти:
GSM: 0888400413,0897024504,0879527229
e-mail: detective-fox@infojoker.bg
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/83182/chasten-detektiv-ivan-ivanov--iznevyarata-i-predatelstvoto

Детективск
Детективска Агенция Фокс с пълна гама детективски услуги за частни лица и фирми.Бързина,точност,ефективност!
Частни детективи - 24 ч.Гарантира 100% Дискретно разследване!
Професионални детективски услуги на територията на България и ЕС
- Безплатни консултации

Страница 46/105

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

22.06.2014

- Разкриване и доказване на изневери
- Фирмени проучвания
- Консултации на фирми относно сигурността
- Установяване и издирване на лица
- Частен детектив - Разследване
- Справки на лица, автомобили, телефони и др.
- Издирване на биологични родители
- "Откриване" на скрити микрофони и камери в жилища, автомобили, офиси и др.
- Проверка на телефони и компютри за вграден в тях шпионски софтуер
- GPS системи за проучване и установяване
- Други ефективни детективски услуги !
Дискретността на проведения разговор или разследване е гарантирана
от нашите Частни Детективи.
За контакти:
GSM: 0888400413,0897024504,0879527229
e-mail: detective-fox@infojoker.bg
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/83181/detektivska-agenciya-foks-izneverirazsledvaprouchvadokazva

Детективска Агенция Фокс с пълна
фирми.Бързина,точност,ефективност!

гама

детективски

услуги

за

частни

лица

и

Детективска Агенция Фокс с пълна гама детективски услуги за частни лица и фирми.Бързина,точност,ефективност!
Частни детективи - 24 ч.Гарантира 100% Дискретно разследване!
Професионални детективски услуги на територията на България и ЕС
- Безплатни консултации
- Разкриване и доказване на изневери
- Фирмени проучвания
- Консултации на фирми относно сигурността
- Установяване и издирване на лица
- Частен детектив - Разследване
- Справки на лица, автомобили, телефони и др.
- Издирване на биологични родители
- "Откриване" на скрити микрофони и камери в жилища, автомобили, офиси и др.
- Проверка на телефони и компютри за вграден в тях шпионски софтуер
- GPS системи за проучване и установяване
- Други ефективни детективски услуги !
Дискретността на проведения разговор или разследване е гарантирана
от нашите Частни Детективи.
За контакти:
GSM: 0888400413,0897024504,0879527229
e-mail: detective-fox@infojoker.bg
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/83180/detektivska-agenciya-foks-s-pylna-gama-detektivski-uslugi-za-chastni-lica-i-firmi

Гарантирана работа в Чехия
Мъже , жени , семейства до 55 години за работа в Чехия като неквалифициран персонал на следните позиции : складове
на Кауфланд , Теско , Лидл , Билла , Алберт , Пени маркет , бирена фабрика , завод за Кока Кола , склад за пакетиране на
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санитарни продукти , сортиране на хранителни стоки , персонал за почистване , пекарна , месокомбинат , сладкарски
цех , цех за кисело мляко , фабрика за парфюми , завод за шоколад , оранжерии , завод за производство на пластмасови
изделия , общи работници и др . Заплата от 700 - 900 евро в зависимост от позицията.
Квалифициран персонал : строители , заварчици , шлосери , цех за сухо боядисване ( лаковна) ,
монтажници на
алуминиева и ПВЦ дограма , електро и мотокаристи . Заплата от 900 - 1400 евро в зависимост от позицията.
Трудов договор , социални и здравни осигуровки . Седмичен аванс от 1000 - 1500 крони ( 40 – 60 евро ) до първа заплата ,
която е на 10-то число на следващия месец за предходния, осигурена квартира ( на места безплатна ) . Не се изисква език
. Да се свързват с нас хора само с нагласа за дългосрочна работа . Заминаване веднага .
Телефони за връзка : 0878 023 468 , 0892 976 509
http://obiavidnes.com/obiava/83179/garantirana-rabota-v-chehiya

Заден капак за iPhone 5G JZZS
Заден капак за iPhone 5G JZZS, Метален, Златен
http://obiavidnes.com/obiava/83178/zaden-kapak-za-iphone-5g-jzzs

Търсим масажистка за работа в студио.
Новооткрит масажен салон търси масажистка за постоянна работа.
Необходими са професионални умения, приветлив външен вид, комуникативност, лоялност и желание за работа.
Предлагаме заплащане всеки ден, може без опит.
Офертата е валидна и за момичета от провинцията. Осигуряваме квартира. Можете да започнете веднага.
Преимущества на позицията: Сигурни дългосрочни доходи на трудов договор, приятна работна обстановка и
динамичноразвиваща се среда.
Ако сте сериозна и проявявате интерес към позицията - свържете се с нас.
Подборът на кадри се осъществява посредством интервю.
Заплащане: 3000
http://obiavidnes.com/obiava/83177/tyrsim-masajistka-za-rabota-v-studio

Заден капак за iPhone 5G JZZS
Заден капак за iPhone 5G JZZS, Метален, Син
http://obiavidnes.com/obiava/83176/zaden-kapak-za-iphone-5g-jzzs

Детективска Агенция Инкогнито-Стара Загора
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
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0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/83175/detektivska-agenciya-inkognito-stara-zagora

Фирмени разследвания - 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/83174/firmeni-razsledvaniya---detektivska-agenciya-inkognito

Фирмени разследвания - 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/83173/firmeni-razsledvaniya---detektivska-agenciya-inkognito

Заден капак за iPhone 5G JZZS
Заден капак за iPhone 5G JZZS, Метален, Сребрист
http://obiavidnes.com/obiava/83172/zaden-kapak-za-iphone-5g-jzzs

Български език за чужденци
Езикова школа АБИЛИТИ предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски ,
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
Ако имате бизнес в България , купили сте си имот или просто сте решили да живеете тук , наложително е да говорите
български във вашите ежедневни контакти .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система , която се предоставя безплатно на курсистите .
Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е базирана на комуникативния подход и логическото
усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен материал . На курсистите се предоставя комплексно :
• Грамматика
• Фонетика
• Разговор
• Четене
• Слушане
При индивидуалното обучение методиката е съобразена с индивидуалните потребности , особености и професия на
курсиста . То се провежда в удобно за курсиста време , както и има вариант за посещения на преподавател във вашия
офис .
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
• общ курс по български
• бизнес курс
• разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
Продължителността на обучение за всяко ниво е 30 учебни часа / 15 академични / . два пъти в седмицата – 2 месеца .
Цената на академичен час / два учебни / е 20 лева.
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
За повече информация :
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/83171/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Бизнес английски- ПЪРВО ниво
Езикова школа Абилити организира обучение по бизнес английски - ПЪРВО ниво – индивидуално и в малки групи .
Часовете са съобразени със свободното време на курсистите . Занятията се провеждат по системата Market Leader –
Elementary .
Цена 250 лв.Продължителност -50 учебни часа. В цената не е включена цената на учебника .
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Предлагаме квалифицирани препсдаватели , аудио и видео уроци.
За повече информация :
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/83170/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

Френски език - Индивидуално обучение
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Френски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи , като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/83169/frenski-ezik---individualno-obuchenie

Френски език - Индивидуално обучение
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Френски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи , като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/83168/frenski-ezik---individualno-obuchenie

Заден капак за iPhone 5G JZZS
Заден капак за iPhone 5G JZZS, Метален, Черен
http://obiavidnes.com/obiava/83167/zaden-kapak-za-iphone-5g-jzzs

Merchandising!!
Ние сме специален екип обучен в сферата на мърчандайзинга или как да предложим определен продукт и с това да
вдигнем неимоверно продажбата му. Ако искате да помогнем и на вас, не се колебайте, а се свържете на сайта ни
merchandising-bg.com!
http://obiavidnes.com/obiava/83166/merchandising

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
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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/83165/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

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/83164/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

Входни врати цени !
Ако сега закупите своята нова блиндирана врата, вие ще се натъкнете на специалните ни намаления Пазарувай разумно
качествени стоки на добри цени с компанията Борман Комерс!
http://obiavidnes.com/obiava/83163/vhodni-vrati-ceni-

Зарядно за мобилни телефони LDNIO DL-AC218
Зарядно за мобилни телефони LDNIO DL-AC218, универсално, USB, 5V/2.1A, 220v (14205)
http://obiavidnes.com/obiava/83162/zaryadno-za-mobilni-telefoni-ldnio-dl-ac218

мъже и жени за Чехия
Набираме работници за Чехия на следните позиции: Тежка арматура за полагане на основи,заплащане на кг 1800-2000
евро.Склад Шкода гуми-830 евро на месец.Ресторанти и складове-770 евро.Дърводелски цех-5 човека-880 евро.Цех за
пушена риба на 17 градуса-780 евро заплащане.Пекарна 850 евро заплащане.Пакетаж на орехи и ядки само жени 780 евро
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на месец.Фабрика за парфюми,заплащане на месец 920 евро на месец.Телефон за контакт: 0876502330
http://obiavidnes.com/obiava/83161/myje-i-jeni-za-chehiya

Ремонт на стари и изжраждане на нови покриви.
Здравейте, търсите някой които да ви ремонтира покрива? Вие сте на правилното място-Ние сме екип от специалисти ,
които
можем да Ви предложим най - доброто
решение за ремонта на вашият покрив. За да ви гарантираме
най - добър резултат работим само с висококачествени материали , които лично ги доставяме .
Това ни дава допълнителна увереност в нашата работа и спазване на сроковете договорени с нашите клиенти.
За да спестим дразнещото чувство от ремонта, поддържаме чистотата на обекта .
Предлагаме много услуги свързани с ремонта на покриви:
Извършвани услуги:
- Ремонт на покриви
- Хидроизолация
- Пренареждане на керемиди
- Поставяне на хоризонтални и вертикални улуци
- Водосточни тръби
- Битумни керемиди
- Повдигане на тавански стай
- Изграждане на нови покривни конструкции
- Тенекеджийски услуги
- Измазване на капаци и комини
- На добра цена и гаранция
- Тел:0895460909
РАБОТИМ В ЦЯЛАТА СТРАНА!
Доверието:
Цел номер едно в нашата организация е всеки ден да оправдаваме доверието на нашите клиенти. Това е основата, върху
която градим добрите практики в нашия бизнес.
http://obiavidnes.com/obiava/83160/remont-na-stari-i-izjrajdane-na-novi-pokrivi

GoClever QUANTUM 350 Colour Concept
GoClever QUANTUM 350 Colour Concept, 3G GSM, GPS, поддържа 2 sim карти, 3.5" (8.89 cm) сензорен мултитъч екран,
двуядрен MediaTek MT6572 1.0GHz, 256MB RAM, 2GB памет (+microSD слот), WiFi 802.11n, 2.0 & 0.3Mpix camera,
bluetooth, Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/83159/goclever-quantum-350-colour-concept

Кредити, заеми
• Бърз отговор
• Удобни месечни или седмични вноски
• Суми от 150лв. до 2000лв.
• Без такси за кандидатстване, управление на кредита и предсрочно погасяване.
• За град Пловдив и региона
• Достъпни само срещу лична карта за всички български граждани или чужденци с документ за постоянно пребиваване в
България
• Рива бърз кредит е предназначен за хора с редовни доходи, със постоянна или сезонна заетост
• Ползване на по-изгодни условия по кредитите за редовни клиенти
• Специални предложения за редовни клиенти
• Заедно избираме най-подходящия вариант за вашият Рива кредит като размер и срок за връщането му
• Финансирането, което получавате, е съобразено с вашите възможности
РИВА КРЕДИТ - ПАРИ В НУЖДА СЕ ПОЗНАВАТ!
гр. Пловдив, Рива Център,
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ул. "Порто Лагос" № 47, ет. 2
email: ytoneva@rivacredit.com
www.rivacredit.com
моб.:0895 66 21 57; тел: 032/60 14 20
http://obiavidnes.com/obiava/83158/krediti-zaemi

Масажна кушетка Restpro Classic-2 (цвят – кремав, черен, червен)
Масажна кушетка Restpro Classic-2 (цвят – кремав, черен, червен)
Restpro®- светът на удоволствието и релаксацията!

Професионална преносима кушетка за масаж "Restpro Classic-2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас! Кушетката е подходяща както за всички видове
масажни и козметични процедури,
Преносимата масажна кушетка "Restpro Classic-2" е с пълнеж от 4 см. мек пенополиуретан с плътност 20 kg/м?.
Пенополиуретанът съхранява своята форма много по-дълго време отколкото, обичайно използваните за пълнеж
материали
при изработването на стандартните кушетки за масаж.
Кушетката за масаж е тапицирана с водоустойчив и устойчив на масажно олио винил.

Описание на професионалното сгъваемо масажно легло Restpro® Classic 2 Edition:
O Дъжина: 192 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг. / На снимката, поставената вурху леглото тежест е 2 тона, но моля ви, не правете
това в къщи laugh/
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 20 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката се състои от 2 секции.
Дървеният материал, използван за направата на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил - водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/83157/masajna-kushetka-restpro-classic-2-cvyat--kremav-cheren-cherven
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GoClever QUANTUM 350
GoClever QUANTUM 350, бял, 3G GSM, GPS, поддържа 2 sim карти, 3.5" (8.89 cm) сензорен мултитъч екран, двуядрен
MediaTek MT6572 1.0GHz, 256MB RAM, 2GB памет (+microSD слот), WiFi 802.11n, 2.0 & 0.3Mpix camera, bluetooth, Android
4.2
http://obiavidnes.com/obiava/83156/goclever-quantum-350

Вентилатор с водна мъгла
Вентилатор с водна мъгла
Особено подходящ както за заведения и търговски обекти, така също и за собствената ви градина или тераса.
Осигурете комфорта си през летните жеги!
Вентилаторът, произвеждащ водна мъгла осезателно понижава околната температура, повишава влажността,
спомага за прогонването на нежеланите насекоми, отстранява прах и вредни частици във въздуха.
Посредством ултразвук, този иновативен модел вентилатор превръща водата в мъгла с големина на микрокапката до 3
микрона.
Образуваните микрокапки поглъщат топлинната енергия от въздуха и се изпаряват.
Температурата се понижава с до 8°C. Създава се приятен хладен бриз.
Колкото по-горещ и сух е обкръжаващия въздух, толкова по-интензивно е изпарението, a съответно и охлаждането.
Гаранционен срок: 12 месеца
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/83155/ventilator--s-vodna-mygla

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/83154/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
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http://obiavidnes.com/obiava/83153/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

Мрежа против насекоми с магнити
Мрежа против насекоми с магнити
за врати, с размери 100/200см.
Нов продукт на българският пазар, нашите мрежи са удобен и евтин начин да се предпазите от досадните насекоми през
лятото.
Благодарение на 18-те магнитни закопчалки, разположени на стратегически места, всички могат да влизат и излизат
свободно.
Магнитната лента се самозатваря след Вас, защитавайки дома Ви от насекоми. Мрежата е за дървени, пластмасови и
алуминиеви дограми.
4На дървени дограми се прикрепя с кабарчета, на пластмасови и алуминиеви дограми се закрепя с двустранно залепваща
лента(скоч).
Комплектът включва:
- Мрежа с размер 100 х 200 см
- Магнитна лента
- Кабарчета
-двустранно залепващи лепенки
-Цвят черен
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/83152/mreja-protiv-nasekomi-s-magniti

Магнитна титаниева гривна
Магнитна титаниева гривна
МАГНИТНА ГРИВНА - ПРОТИВОДЕЙСТВАЙТЕ НА ВИСОКОТО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ!
Искате да намалите високото кръвно, да премахнете главоболието,
шума в ушите и виенето на свят, да повишите имунитета и др.?
Използвайте световния хит на доказалата се високоефективна титано магнитна гривна!
Гривната влияе на сърдечно-съдовата система и кръвообращението и спомага за намаляване на високото кръвно,
укрепва жизнените функции на организма, повишава имунитета, регулира хемоглобина и намалява болките в ставите.
Магнитната гривна е мощен източник на магнитно поле, което нормализира артериалното налягане дори при хронична
хипертония.
ПРЕДИМСТВА:
- дизайн съчетаващ здраве и красота;
- поддържане на имунната система;
- адаптиране към промените в околната среда;
- осигуряване на здравословен комфорт на организма;
- подобряване на кръвообращението;
- съчетаване на съвременни технологии с благоприятен
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Магнитната гривна е със сребрист цвят, дължината и е 20,5 см., ширината: 11 мм.
Магнитната гривна е със сребрист цвят, дължината и е 21.00 см., ширината: 13 мм.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/83151/magnitna-titanieva-grivna

GoClever QUANTUM 350
GoClever QUANTUM 350, черен, 3G GSM, GPS, поддържа 2 sim карти, 3.5" (8.89 cm) сензорен мултитъч екран, двуядрен
MediaTek MT6572 1.0GHz, 256MB RAM, 2GB памет (+microSD слот), WiFi 802.11n, 2.0 & 0.3Mpix camera, bluetooth, Android
4.2
http://obiavidnes.com/obiava/83150/goclever-quantum-350

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

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

Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/83149/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

GoClever QUANTUM 400 Colour Concept
GoClever QUANTUM 400 Colour Concept, 3G GSM, GPS, поддържа 2 sim карти, 4" (10.16 cm) сензорен IPS мултитъч
екран, четириядрен Cortex A7 1.2GHz, 512MB RAM, 4GB памет (+microSD слот), WiFi 802.11n, 2.0 & 0.3Mpix camera,
bluetooth, Android 4.2
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http://obiavidnes.com/obiava/83148/goclever-quantum-400-colour-concept

0887232146,финни шпакловки,гипсови шпакловки,латекс,топлоизолация,обръщане покрай pvc
дограма и врат
0887232146, фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -топлоизолация. -обръщане покрай pvc дограма и врати с
поставияне на лайсни или измазване. -гипсова мазилки. -пръскана мазилка. -влачена маазилка. -минерални мазилки.
-замазки. -зидария, зида тераси и стени. -бързо и качествено. -майстор с дългодишна практика часно лице. -започване
веднага.0887232146
http://obiavidnes.com/obiava/83147/0887232146finni-shpaklovkigipsovi-shpaklovkilatekstoploizolaciyaobryshtane-pokra

GoClever QUANTUM 400
GoClever QUANTUM 400, бял, 3G GSM, GPS, поддържа 2 sim карти, 4" (10.16 cm) сензорен IPS мултитъч екран,
четириядрен Cortex A7 1.2GHz, 512MB RAM, 4GB памет (+microSD слот), WiFi 802.11n, 2.0 & 0.3Mpix camera, bluetooth,
Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/83146/goclever-quantum-400

Реални цени на довършителни ремонти,качеството се вижда на момента.
0882551735,ФИНИ ШПАКЛОВКИ.
ГИПСОВА ШПАКЛОВКА.
-ЛАТЕКС ЦВЕТЕН И БЯЛ.
-ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ.
-ОБРЪЩАНЕ ПОКРАЙ ПВЦ ДОГРАМА И ВРАТИ С ПОСТАВИЯНЕ НА ЛАЙСНИ ИЛИ ИЗМАЗВАНЕ.
-ГИПСОВА МАЗИЛКА.
-МИНЕРАЛНИ МАЗИЛКИ.
-ЗАМАЗКИ.
-ЗИДАРИЯ.
-БЪРЗО КОРЕКНО,РАЗУМНИ ЦЕНИ,ЦЕНИ ПРИ ОГЛЕД НА ОБЕКТА ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА.ЧАСНО ЛИЦЕ
******ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА***
http://obiavidnes.com/obiava/83145/realni-ceni-na-dovyrshitelni-remontikachestvoto-se-vijda-na-momenta

GoClever QUANTUM 400
GoClever QUANTUM 400, черен, 3G GSM, GPS, поддържа 2 sim карти, 4" (10.16 cm) сензорен IPS мултитъч екран,
четириядрен Cortex A7 1.2GHz, 512MB RAM, 4GB памет (+microSD слот), WiFi 802.11n, 2.0 & 0.3Mpix camera, bluetooth,
Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/83144/goclever-quantum-400

128GB
128GB, Corsair Force LX, 2.5" (6.35 cm), SATA 6Gb/s, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/83143/128gb-corsair-force-lx-25-635-cm-sata-6gbs-3g

7" (17.78 cm) ACER Iconia B1-721 (NT.L3UEE.003)
7" (17.78 cm) ACER Iconia B1-721 (NT.L3UEE.003), червен, 3G, GPS, сензорен мулти-тъч LED екран, двуядрен Cortex A7
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1.3GHz, 1GB RAM, 16GB вградена памет, 802.11n, bluetooth, Android 4.2, 330g., 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/83142/7-1778-cm-acer-iconia-b1-721-ntl3uee003

Матиран Заден капак JZZS за iPhone 4G Черен
Матиран Заден капак JZZS за iPhone 4G Черен
http://obiavidnes.com/obiava/83141/matiran-zaden-kapak-jzzs-za-iphone-4g-cheren

Матиран Заден капак JZZS за iPhone 5G
Матиран Заден капак JZZS за iPhone 5G, Бял
http://obiavidnes.com/obiava/83140/matiran-zaden-kapak-jzzs-za-iphone-5g

Матиран Заден капак JZZS за iPhone 5G
Матиран Заден капак JZZS за iPhone 5G, Лилав
http://obiavidnes.com/obiava/83139/matiran-zaden-kapak-jzzs-za-iphone-5g

Матиран Заден капак JZZS за iPhone 5G
Матиран Заден капак JZZS за iPhone 5G, Розов
http://obiavidnes.com/obiava/83138/matiran-zaden-kapak-jzzs-za-iphone-5g

Матиран Заден капак JZZS за iPhone 5G
Матиран Заден капак JZZS за iPhone 5G, Черен
http://obiavidnes.com/obiava/83137/matiran-zaden-kapak-jzzs-za-iphone-5g

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ , ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА- БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без посредници в България.Складове за сортиране на плодове,за
промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за производство на
гуми,за
боядисване
на
джанти
и
детайли,за
сортиране
на
пластмасови
бутилки,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.Строителство-всички професии.Заварчици
СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.НЕ Е
НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.Записване само на посочения
телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/83136/rabota-v-chehiya-za-myje--jeni-i-semeystva--bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ЛЕГАЛНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без посредници в България.Складове за сортиране на плодове,за
промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за производство на
гуми,за
боядисване
на
джанти
и
детайли,за
сортиране
на
пластмасови
бутилки,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.Строителство-всички професии.Заварчици
СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.НЕ Е
НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.Записване само на посочения
телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/83135/chehiya-legalna-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без посредници в България.Складове за сортиране на плодове,за
промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за производство на
гуми,за
боядисване
на
джанти
и
детайли,за
сортиране
на
пластмасови
бутилки,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.Строителство-всички професии.Заварчици
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СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.НЕ Е
НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.Записване само на посочения
телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/83134/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ - ЗАМИНАВАНЕ ВЕДНАГА

БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ

Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без посредници в България.Складове за сортиране на плодове,за
промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за производство на
гуми,за
боядисване
на
джанти
и
детайли,за
сортиране
на
пластмасови
бутилки,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.Строителство-всички професии.Заварчици
СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.НЕ Е
НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.Записване само на посочения
телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/83133/rabota-v-chehiya----zaminavane-vednaga----bez--komision-v-bylgariya

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/83132/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

Прозрачен заден капак DeTech с декоративни линии за iPhone 4GS
Прозрачен заден капак DeTech с декоративни линии за iPhone 4GS, Черен
http://obiavidnes.com/obiava/83131/prozrachen-zaden-kapak-detech-s-dekorativni-linii-za-iphone-4gs

НОЩУВКИ ПЛОВДИВ 10 лв -- 0876 601 100 --- КВАРТИРИ ш ЦЕНТЪР- TV, WI-FI,
КЛИМАТИК - ТЕКУЩА ПРОМОЦИЯ
0877 74 92 96 - НОЩУВКИ ПЛОВДИВ -- ПО ДОБРАТА ОФЕРТА -- ТЕКУЩА --- П - Р - О - М - О - Ц - И - Я ---- 8 лв / легло
СТАИ ПОД НАЕМ ХОТЕЛСКИ ТИП с - 1, 2; 3; 4 легла Всички стаи са оборудвани с КЛИМАТИЦИ , WI - FI , ТЕЛЕВИЗОР ,
КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ , ВИСОКО СКОРОСТЕН WI - FI. ОТ СОБСТВЕНИК БЕЗ АГЕНЦИЯ БЕЗ ДЕПОЗИТ БЕЗ
КОМИСИОННИ НОЩУВКИ ЗА ГОСТИ НА ПЛОВДИВ - СТАИ КВАРТИРИ В ПЛОВДИВ ЗА СТУДЕНТИ И ЗАДОЧНИЦИ
ПЕРФЕКТНИ УСЛОВИЯ НИСКИ ЦЕНИ !!!
ЦЕНА -- 10 лева на легло -- ТЕКУЩА ПРОМОЦИЯ - 8 лева на легло ЗА ОЩЕ ПРОМОЦИИ И СНИМКИ РАЗГЛЕДАЙ
НАШИЯ САЙТ - http://kvartiri-plovdiv.alle.bg
ВАЖНО !!!!! САМО ЗА 1 ЕДНА НОЩУВКА ЦЕНАТА Е 15 лв НА ЛЕГЛО
В ЦЕНАТА:
Ползвате ; Супер бяло памучно спално бельо чаршаф, плик, калъфка (перат се на хим чистене изгладени колосани
ароматизирани), високо скоростен безжичен интернет Wi - Fi, кабелна телевизия, телевизор, вентилатор, ютия и дъска
за гладене, диспенсер за топла и студена вода бани, WC с нон-стоп топла вода. охрана- СОТ видеокамери 24/7.
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ПРЕДЛАГАМЕ СТАИ С 1, 2; 3; 4 ЛЕГЛА И СПАЛНИ ЛУКСОЗНО ОБЗАВЕДЕНИ С ПОРЪЧКОВИ ЛЕГЛА,
ЕРГОНОМИЧНИ МАТРАЦИ НА ТЕД, СИЛИКОНИЗИРАНИ ОЛЕКОТЕНИ ЗАВИВКИ И ВЪЗГЛАВНИЦИ, ПАМУЧНО
СУПЕР БЯЛО СПАЛНО БЕЛЬО (пере се на хим чистене) КЪТ С МЕКА МЕБЕЛ ИЛИ МАСА СЪС СТОЛОВЕ, ГАРДЕРОБ,
ЗАКАЧАЛКА, ПВЦ, ДОГРАМА, И АЛУМИНИЕВИ ЩОРИ, НЯКОИ СТАИ ИМАТ ТЕРАСА И ХЛАДИЛНИК; ОБЩО
ПОЛЗВАВНЕ НА ЮТИЯ ДЪСКА ЗА ГЛАДЕНЕ, СУШИЛНИК ЗА ДРЕХИ, ВЕНДИНГ АВТОМАТ ЗА КАФЕ И ТОПЛИ
НАПИТКИ, ДИСПЕНСЕР ЗА ТОПЛА И СТУДЕНА ВОДА, ОХРАНА СОТ И КАМЕРИ 24/7 СВОБОДЕН ДОСТЪП ДО
СТАИТЕ 24 ЧАСА ;ОТСТЪПКИ ЗА РЕДОВНИ КЛИЕНТИ И ИЗГОТВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ОФЕРТИ ЗА НОВИ
КЛИЕНТИ СПОРЕД ВАШИТЕ НУЖДИ И ПО ВАША ПРЕЦЕНКА ЗА КРАТКОСРОЧЕН ИЛИ ДЪЛГОСРОЧЕН НАЕМ
Стаите се намират близо до Централна ЖП гара, автогара ЮГ, автогара Родопи. Удобно за Пловдивски университет ПУ - ректорат 6 мин. Нова сграда -ПУ 10/15 мин автобус 222,Технически университет 5 мин. Колеж Делта 5 мин.
Европейски колеж 3 мин. Колеж по икономика и администрация КИА 10 мин. Аграрен университет - АУ (ВСИ) 8 мин.
Университет по хранителни технологии УХТ (ВХВП) 7 мин. Земеделски колеж 10 мин. Колеж Омега 10 мин, Музикална
академия 10 мин, АМТИИ 5 мин, Факултет по дентална медицина ФДМ - 2 мин. Медицински университет ВМИ 4 мин.
Медицински колеж Мара Малеева 7 мин, Хирургиите на Пещерско шосе УМБАЛ - СВ ГЕОРГИ 2 мин. Транспортна
болница 4 мин. Клиники ; Селена 3 мин, Пълмет 2 мин, Каспела 2 мин, Бора 4 мин. Гребна база 5 мин, Спортно училище 6
мин, ДНА - 7 мин, Стар град 10 мин, Топ център 8 мин, Античен театър 10 мин, Римски стадион 10 мин, Пловдивска
опера и театър 8 мин, Пловдивски панаир 10 мин, Аква ленд 10 мин,
Удобен транспорт до всяка точка на града. Спирка на 2 мин пеша . Автобуси 222, 12, 26, 29. Маршрутки - 1, 2. Такси
стоянка. Спирка на 3 мин. 10, 37. Спирка на 4 мин. 66, 24, 37, 6, 15, 10. Възможност за паркиране безплатно
В радиус от 100 метра Супер Маркет до 11 часа. СТУДЕНСКИ СТОЛ , Хранителен магазин, Нон-стоп, Магазини,
Заведения, Мол Фитнес зала, Пазар, Фризьорски салон с турбо солариум, Еврофутбол, Дюнери и пици, Аптека, Пиле на
грил, кафе-автомат, Закуски изпечени на място. Рибен ресторант , Китайски ресторант, Скара бира, Кулинарен магазин
за готова храна за вкъщи, Заведения с обедно меню, повечето доставят и за вкъщи ( доставка 1;;2 лв предоставяме
брошури и менюта с цени ),копирен център, банкомат, книжарница, офис на ЕКОНТ, банки - ДСК, ЦКБ , платен паркинг,
Поща, Химическо чистене пране и др,В Близост ЛИДЪЛ , КУФЛАНД , БИЛА , ПИКАДИЛИ , ФАНТАСТИКО, Т МАРКЕТ ,
ТРИУМФ , САНИ, ЛЕКСИ , АЛАДИН
ЦЕНА -- 10 ЛЕВА НА ЛЕГЛО -- ТЕКУЩА ПРОМОЦИЯ 8 лв / ЛЕГЛО ЗА ПРОМОЦИИ И ОЩЕ СНИМКИ РАЗГЛЕДАЙ
НАШИЯ САЙТ долу в контакти синия линк - http://kvartiri-plovdiv.alle.bg
В ЦЕНАТА:
Ползвате ; Супер бяло памучно спално бельо чаршаф, плик, калъфка (перат се на хим чистене изгладени колосани
ароматизирани), високо скоростен безжичен интернет Wi - Fi, кабелна телевизия, тлевизор, вентилатор, ютия и дъска
за гладене, диспенсер за топла и студена вода ,фитнес уреди, баня, WC с нон-стоп топла вода. охрана- СОТ видеокамери
24/7.
ЗА ПРОМОЦИИ И ОЩЕ СНИМКИ РАЗГЛЕДАЙ НАШИЯ САЙТ долу в контакти синия линк
БЕЗПЛАТНО !!!!!!!!!
--- високо скоростен интернет WI - FI- във всяка стая
--- телевизор - във всяка стая
--- кабелна телевизия - във всяка стая
--- пиано - в една стая
--- съхранение на багаж
--- помощ при тежък багаж при настаняване и напускане
--- събуждане по телефон
--- поръчка на евтино такси
--- поръчка на храна
--- брошури и менюта с цени за доставка на храна /пици ,китайско дюнери идр /
--- инфомрация за град Пловдив
--- безплатно паркиране
--- допълнителни завивки при нужда
--- допълнителни възглавници при нужда
--- ютия
--- дъска за гладене
--- хладилник - в някой от стаите
--- диспенсер за топла и студена вода
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--- охрана сот и видео наблюдение 24/7 в общите части ВИЖТЕ И ДРУГИТЕ НИ ОФЕРТИ СПЕЦЕАЛНО ЗА СТУДЕНТИ
ЗАДОЧНИЦИ И КЛИНИКИ НА САЙТА НА ОБЯВАТА ЗА НОЩУВКИ КВАРТИРИ ПЛОВДИВ ЕВТИНИ СТАИ ПОД НАЕМ
ХОТЕЛСКИ ТИП БЕЗ АГЕНЦИЯ ОТ СОБСТВЕНИК http://kvartiri-plovdiv.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/83130/noshtuvki-plovdiv-10-lv-----0876-601-100-----kvartiri-sh-centyr--tv-wi-fi-klimati

Нощувки Пловдив 6 лв - 0877 601 101 - http://kvartiri-plovdiv.alle.bg/ - ЕДИНИЧНИ ДВОЙНИ И
ТРОЙНИ СТАИ С БАНИ БЕЗ ХАЗЯЙ Самостоятелен вход, телевизор, кабелна телевизия,
интернет
0877 601 101 Единични Двойни и Тройни Самостоятелни сутеренни стаи приземен етаж БЕЗ ХАЗЯЙ СЪС
САМОСТОЯТЕЛЕН ВХОД баня и тоалетна в близост до Централна жп гара Автогара Юг Автогара Родопи Оборудвани
с 2 и 3 легла телевизор кабелна телевизия интернет олекотени завивки и чисто спално белъо Удобно за студенти и
задочници от ПУ; ТУ; УХТ; АУ; МУ; ФДМ; ВМИ; КИА; АМТИ ЕВРОПЕЙСКИ КОЛЕЖ;клиники КАСПЕЛА; СЕЛЕНА
ПЪЛМЕД ХИРУРГИИТЕ НА ПЕЩЕРСКО ШОСЕ УМБАЛ СВ ГЕОРГИ ;ВМИ; ТРАНСПОРТНА БОЛНИЦА; ЮНИОН
КЛИНИК КЛИНИКА БОРА за дълъг период отстъпки от собственик
ЛЕГЛО - 6,00лв
ЕДИНИЧНА СТАЯ - 12,00лв
http://obiavidnes.com/obiava/83129/noshtuvki-plovdiv-6-lv---0877-601-101---httpkvartiri-plovdivallebg---edinichn

Товарни превози с бус
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/82553/tovarni-prevozi-s-bus

Транспортни услуги и хамали за София и страната
Хамали Грийн ЕООД
Транспортни услуги от 1 до 20 тона
Разполагаме с бусове за центъра
Предлагаме камиони с палетна количка и борд
Курсове за цяла България
Хамалски услуги по желание на клиента
Безплатен оглед
0886916355
0897999317
http://hamaligreen.bg
http://obiavidnes.com/obiava/83128/transportni-uslugi-i-hamali-za-sofiya-i-stranata
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Прозрачен заден капак DeTech с декоративни линии за iPhone 5C
Прозрачен заден капак DeTech с декоративни линии за iPhone 5C, Бял
http://obiavidnes.com/obiava/83127/prozrachen-zaden-kapak-detech-s-dekorativni-linii-za-iphone-5c

Давам под наем етаж от къща , 145 кв. м. - гр. Пловдив
Давам под наем етаж от къща , 145 кв. м. - гр. Пловдив, ул. „Г Кирков” № 73
за офис или за живеене
тел: 0898753578
http://obiavidnes.com/obiava/83126/davam-pod-naem-etaj-ot-kyshta--145--kv-m---gr-plovdiv

Прозрачен заден капак DeTech с декоративни линии за iPhone 5C
Прозрачен заден капак DeTech с декоративни линии за iPhone 5C, Черен
http://obiavidnes.com/obiava/83125/prozrachen-zaden-kapak-detech-s-dekorativni-linii-za-iphone-5c

Прозрачен заден капак DeTech с декоративни линии за iPhone 5GS
Прозрачен заден капак DeTech с декоративни линии за iPhone 5GS, Бял
http://obiavidnes.com/obiava/83124/prozrachen-zaden-kapak-detech-s-dekorativni-linii-za-iphone-5gs

Прозрачен заден капак DeTech с декоративни линии за iPhone 5GS
Прозрачен заден капак DeTech с декоративни линии за iPhone 5GS, Черна
http://obiavidnes.com/obiava/83123/prozrachen-zaden-kapak-detech-s-dekorativni-linii-za-iphone-5gs

Протектор DeTech 0.5mm за iPhone 4G силиконов
Протектор DeTech 0.5mm за iPhone 4G силиконов, Бял
http://obiavidnes.com/obiava/83122/protektor-detech-05mm-za-iphone-4g-silikonov

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 http://superpc.site11/
com https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/83121/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 http://superpc.site11/
com https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/83120/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 http://superpc.site11/
com https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/83119/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk
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3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален 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://3dkoev-design.net46.net
http://obiavidnes.com/obiava/83118/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален 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://3dkoev-design.net46.net
http://obiavidnes.com/obiava/83117/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален 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://3dkoev-design.net46.net
http://obiavidnes.com/obiava/83116/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален 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://3dkoev-design.net46.net
http://obiavidnes.com/obiava/83115/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Протектор DeTech 0.5mm за iPhone 4G силиконов
Протектор DeTech 0.5mm за iPhone 4G силиконов, Лилав
http://obiavidnes.com/obiava/83114/protektor-detech-05mm-za-iphone-4g-silikonov

ЗАПОМНЕТЕ за доставка на Минерална вода - тел. 08-7777-6666
НЯМА ТАКАВА ЦЕНА –само 5 лв. за галон от 19.7 л. и само 2.50 лв. за 10 литрова туба.Безплатна Доставка до дома и
офиса на тел: 08-7777-6666 .Извършва регулярно зареждане по заявка с 19.7-литрови бутилки за многократна употреба и
10 литрови еднократни туби в удобно за вас време за офисите и домакинствата в София и околните селища, безплатно
инсталиране и поддръжка на апарати. Отдаване безплатно на апарати за ползване в цехове и офиси с регулярна
консумация на вода, при определени условия или продажба на апарати.
sofdrinks@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/83113/zapomnete-za-dostavka-na-mineralna-voda---tel-08-7777-6666

ЗАПОМНЕТЕ за доставка на Минерална вода - тел. 08-7777-6666
НЯМА ТАКАВА ЦЕНА –само 5 лв. за галон от 19.7 л. и само 2.50 лв. за 10 литрова туба.Безплатна Доставка до дома и
офиса на тел: 08-7777-6666 .Извършва регулярно зареждане по заявка с 19.7-литрови бутилки за многократна употреба и
10 литрови еднократни туби в удобно за вас време за офисите и домакинствата в София и околните селища, безплатно
инсталиране и поддръжка на апарати. Отдаване безплатно на апарати за ползване в цехове и офиси с регулярна
консумация на вода, при определени условия или продажба на апарати.
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sofdrinks@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/83112/zapomnete-za-dostavka-na-mineralna-voda---tel-08-7777-6666

ЗАПОМНЕТЕ за доставка на Минерална вода - тел. 08-7777-6666
НЯМА ТАКАВА ЦЕНА –само 5 лв. за галон от 19.7 л. и само 2.50 лв. за 10 литрова туба.Безплатна Доставка до дома и
офиса на тел: 08-7777-6666 .Извършва регулярно зареждане по заявка с 19.7-литрови бутилки за многократна употреба и
10 литрови еднократни туби в удобно за вас време за офисите и домакинствата в София и околните селища, безплатно
инсталиране и поддръжка на апарати. Отдаване безплатно на апарати за ползване в цехове и офиси с регулярна
консумация на вода, при определени условия или продажба на апарати.
sofdrinks@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/83111/zapomnete-za-dostavka-na-mineralna-voda---tel-08-7777-6666

Интелигентен,приветлив и отзивчив - винаги на разположение - по всяко време.Изпълнява всевъзможни задачи в дома или
по колата...всичко за което нямате време,възможност или познания да го направите.
Цената е повикване/транспорт/10лв.и по 10лв.на час за работата.Предложението е валидно само за гр.София.
Просто позвънете на тел:08-7777-6666 и с мен споделете.
http://obiavidnes.com/obiava/83110/inteligentenprivetliv-i-otzivchiv---vinagi-na-razpolojenie---po-vsyako-vremeizpy

Интелигентен,приветлив и отзивчив - винаги на разположение - по всяко време.Изпълнява всевъзможни задачи в дома или
по колата...всичко за което нямате време,възможност или познания да го направите.
Цената е повикване/транспорт/10лв.и по 10лв.на час за работата.Предложението е валидно само за гр.София.
Просто позвънете на тел:08-7777-6666 и с мен споделете.
http://obiavidnes.com/obiava/83109/inteligentenprivetliv-i-otzivchiv---vinagi-na-razpolojenie---po-vsyako-vremeizpy

ХОТЕЛСКИ СТАИ ПОД НАЕМ НА ИЗГОДНИ ЦЕНИ, МОЖЕ И МЕСЕЧЕН НАЕМ
Всичко от което имате нужда за добрия сън,. Нашият хостел е оборудван с всичко, от което имате нужда за добрия ви
сън,та дори и повече. За разлика от други хотели ние няма да ви предложим преса за панталони, шоколадчета на
възглавницата, купчина тоалетни принадлежности и други не
нужни неща. При нас нещата са прости – ние разбираме, че всичко, от което се нуждаете, е спокойно място за почивка и
сън. Това поддържа цените ни ниски и сме в състояние да ви предложим много хубава стая и много по-евтина от другите
хотели.
Давам под наем самостоятелни единични, двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична
стая на месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая 50 лв,
почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет, чaршафи,
почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509.com; www.hostel-taiti
http://obiavidnes.com/obiava/83108/hotelski-stai-pod-naem-na-izgodni-ceni-moje-i-mesechen-naem

ХОТЕЛСКИ СТАИ ПОД НАЕМ НА ИЗГОДНИ ЦЕНИ, МОЖЕ И МЕСЕЧЕН НАЕМ
Всичко от което имате нужда за добрия сън,. Нашият хостел е оборудван с всичко, от което имате нужда за добрия ви
сън,та дори и повече. За разлика от други хотели ние няма да ви предложим преса за панталони, шоколадчета на
възглавницата, купчина тоалетни принадлежности и други не
нужни неща. При нас нещата са прости – ние разбираме, че всичко, от което се нуждаете, е спокойно място за почивка и
сън. Това поддържа цените ни ниски и сме в състояние да ви предложим много хубава стая и много по-евтина от другите
хотели.
Давам под наем самостоятелни единични, двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична
стая на месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая 50 лв,
почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет, чaршафи,
почистване.
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Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509.com; www.hostel-taiti
http://obiavidnes.com/obiava/83107/hotelski-stai-pod-naem-na-izgodni-ceni-moje-i-mesechen-naem

Протектор DeTech 0.5mm за iPhone 4G силиконов
Протектор DeTech 0.5mm за iPhone 4G силиконов, Син
http://obiavidnes.com/obiava/83106/protektor-detech-05mm-za-iphone-4g-silikonov

Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по БЕЛ и История
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по БЕЛ и История. Целогодишна подготовка за ученици в 11 и 12
клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и
регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение;
разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване за 2014/15г. от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/83105/kursove-i--individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-bel-i-istoriya

Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Химия и Биология
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Химия и Биология. Целогодишна подготовка за ученици в 11 и 12
клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и
регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение;
разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване за 2014/15г. от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/83104/kursove-i--individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-himiya-i-biologiya

Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Английски и Немски език
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Английски и Немски език. Целогодишна подготовка за ученици в
11 и 12 клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен
материал и регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за
посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване за 2014/15 от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/83103/kursove-i--individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-angliyski-i-nemski-ezik

Курсове и индивидуални уроци за матура по БЕЛ и всички избираеми предмети
Курсове и индивидуални уроци за матура по БЕЛ и всички избираеми предмети. Целогодишна подготовка за ученици в 11 и
12 клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и
регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение;
разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване за 2014/15 от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/83102/kursove-i-individualni-uroci-za-matura-po-bel-i-vsichki-izbiraemi-predmeti

Курсове и индивидуални уроци по БЕЛ и Математика за седмокласници
Курсове и индивидуални уроци по БЕЛ и Математика за седмокласници. Безплатно първо занятие; готови учебни
материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и регулярно изпитване; интензивен тренинг за
решаване на тестове и писане на преразказ/ разписване на задачи. 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра
на София; гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване
за 2014/15 от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/83101/kursove-i-individualni-uroci-po-bel-i-matematika-za-sedmoklasnici

Индивидуални уроци по всички предмети в училище
Индивидуални уроци по всички предмети в училище. Целогодишна подготовка за деца от 5 до 12 клас. Помощ за качване
на нивото в училище и повишаване на оценките, подготовка за контролни и класни работи. Стриктно следване на
училищната програма и подробно преподаване на целия материал. Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за
посещение. Разумна цена. Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/83100/individualni-uroci-po-vsichki-predmeti-v-uchilishte
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Кариерно консултиране
Кариерно консултиране за избор на професия и направление за развитие. Подходящ за ученици в 7 и 12 клас. Онлайн тест
на Magellano Universita и две срещи с кариерен консултант. Разумният начин да разберете в какво сте най-добри и да не
учите напразно! Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение. Можете да се запишете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/83099/karierno-konsultirane

Тренинг изпити за матура и кандидатстване след 7 и 12 клас
Пакет пробни изпити или еднократно явяване по всички предмети за матура и кандидатстване след 7 и 12 клас.
Най-добрият начин да тренирате в реалния формат на изпита, който ви предстои. Оценяване по изпитните критерии.
Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение. Разумна цена. Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/83098/trening-izpiti-za-matura-i-kandidatstvane-sled-7-i-12-klas

Протектор DeTech 0.5mm за iPhone 4G силиконов
Протектор DeTech 0.5mm за iPhone 4G силиконов, Червен
http://obiavidnes.com/obiava/83097/protektor-detech-05mm-za-iphone-4g-silikonov

Вентилатор с водна мъгла
Вентилатор с водна мъгла
Особено подходящ както за заведения и търговски обекти, така също и за собствената ви градина или тераса.
Осигурете комфорта си през летните жеги!
Вентилаторът, произвеждащ водна мъгла осезателно понижава околната температура, повишава влажността,
спомага за прогонването на нежеланите насекоми, отстранява прах и вредни частици във въздуха.
Посредством ултразвук, този иновативен модел вентилатор превръща водата в мъгла с големина на микрокапката до 3
микрона.
Образуваните микрокапки поглъщат топлинната енергия от въздуха и се изпаряват.
Температурата се понижава с до 8°C. Създава се приятен хладен бриз.
Колкото по-горещ и сух е обкръжаващия въздух, толкова по-интензивно е изпарението, a съответно и охлаждането.
Гаранционен срок: 12 месеца
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/83096/ventilator--s-vodna-mygla

Масажна кушетка Restpro Classic-2 цвят – кремав,черен
Масажна кушетка Restpro Classic-2 (цвят – кремав, черен, червен)
Restpro®- светът на удоволствието и релаксацията!
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Професионална преносима кушетка за масаж "Restpro Classic-2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас! Кушетката е подходяща както за всички видове
масажни и козметични процедури,
Преносимата масажна кушетка "Restpro Classic-2" е с пълнеж от 4 см. мек пенополиуретан с плътност 20 kg/м?.
Пенополиуретанът съхранява своята форма много по-дълго време отколкото, обичайно използваните за пълнеж
материали
при изработването на стандартните кушетки за масаж.
Кушетката за масаж е тапицирана с водоустойчив и устойчив на масажно олио винил.

Описание на професионалното сгъваемо масажно легло Restpro® Classic 2 Edition:
O Дъжина: 192 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг. / На снимката, поставената вурху леглото тежест е 2 тона, но моля ви, не правете
това в къщи laugh/
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 20 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката се състои от 2 секции.
Дървеният материал, използван за направата на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил - водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
http://obiavidnes.com/obiava/83095/masajna-kushetka-restpro-classic-2--cvyat--kremavcheren

Мрежа против насекоми с магнити
Мрежа против насекоми с магнити
за врати, с размери 100/210см.
Нов продукт на българският пазар, нашите мрежи са удобен и евтин начин да се предпазите от досадните насекоми през
лятото.
Благодарение на 18-те магнитни закопчалки, разположени на стратегически места, всички могат да влизат и излизат
свободно.
Магнитната лента се самозатваря след Вас, защитавайки дома Ви от насекоми. Мрежата е за дървени, пластмасови и
алуминиеви дограми.
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4На дървени дограми се прикрепя с кабарчета, на пластмасови и алуминиеви дограми се закрепя с двустранно залепваща
лента(скоч).
Комплектът включва:
- Мрежа с размер 100 х 200 см
- Магнитна лента
- Кабарчета
-двустранно залепващи лепенки
-Цвят черен
www.bgmag.net
онлайн магазин BGmag.
www.miramarket.net
онлайн магазин MiraMarket.
www.shopbg.info
онлайн магазин SHOPBG.
www.tehno.shopbg.info
онлайн магазин ШОПБГ.
www.miramarket.eu
онлайн магазин MiraMarket.
www.market99.net
онлайн магазин Market99.
www.gabimarket.com
онлайн магазин Gabimarket.
http://obiavidnes.com/obiava/83094/mreja-protiv-nasekomi-s-magniti

Детоксикатор целутрон квантов анализатор
Детоксикатор целутрон квантов анализатор
БГ магазин предлага на своите клиенти различни видове детоксикатори – високотехнологични устройства,
които с помощта на водната детоксикация помагат на тялото да се пречиства само.
Можете да го използвате сами и употребата му не изисква никаква специална подготовка.
Предлаганите от нас модели са ST-901 A -275 лв; ST-901 С-390лв ;
както и Лазерен детоксикатор ”Laser Blood Cleaner- 480лв” – прочиства кръвта от мастни и отпадни образувания
посредством лазер.
Квантов анализатор за ранна диагностика на здравословното състояние 450 лв
ЦЕЛУТРОН ЗА УСКОРЯВАНЕ НА МЕТАБОЛИЗМА И РЕДУЦИРАНЕ НА ТЕЛЕСНИТЕ МАЗНИНИ 650 лв!
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/83093/detoksikator-celutron-kvantov-analizator

Йонизатори,ДЕТОКСИКАТОР,Пейнт зуум, Масажори,Виброколани
ДЕТОКСИКАТОРИ 178- 275 лв
Магнитни наколенки др Ливайн - 39лв !
Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване 59.90 лв
Масажна - масажираща седалка 159.лв
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Вибриращ колан с термо ефект за бързо отслабване и идеална фигура. 79.лв
Електрическа подочистачка Twister Sweeper 49лв
Енергийна гривна power balance-19 !
Антицелулитен вибромасажор Manipol Body 65 лв !
Заличител на драскотини "Fix It Pro" 10лв
Вибриращ колан 69лв
Уред за сребърна вода 79лв
Нео Сокет намалява консумацията на гориво на вашия автомобил 19лв
ФРИМАТОР-УЛТРАЗВУКОВ ПИЛИНГ 179лв
Квантов Анализатор - Компютърна диагностика на здравословното състояние 450лв
Виброплейт Фитнес уред от ново поколение 570лв
ПРЕЧИСТВАТЕЛ НА ВЪЗДУХ с ЙОНИЗАТОР, ОЗОНАТОР, UV БАКТЕРИЦИДНА ЛАМПА, HEPA и E.S.P. филтър. 210лв
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/83092/yonizatoridetoksikatorpeynt-zuum-masajorivibrokolani

Езикова подготовка за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира езиково обучение за ученици от 7 до 12 клас по английски, френски, италиански,
испански, немски, румънски, шведски, фински и португалски език. Обучението включва помощ при подготвяне на
задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика. Заниманията се
провеждат в удобно на ученика и преподавателя време. Предлагаме също и подготовка за матура и изпити за получаване
на сертификат. Цена: 10 лева на учебен час
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/83091/ezikova-podgotovka-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

Езиково обучение за ученици от 5 до 7 клас
Учебен център Орбис предлага групово и индивидуално обучение за деца от 5 до 7 клас по английски, немски, италиански,
френски, испански и португалски език. Работи се с подходящи за възрастта езикови системи. В процеса на обучение се
развиват всички умения – слушане, четене с разбиране, говорене и писане. Заниманията се провеждат в удобно за
учениците и преподавателя време. Цена: 10 лв. на учебен час
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/83090/ezikovo-obuchenie-za-uchenici-ot-5-do-7-klas

Подготовка за кандидат-гимназисти
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по български език и математика за приемните изпити след 7-ми
клас. Подготовката е целогодишна в удобно за учениците и преподавателя време. Обучението включва преговор на
учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити.
Цена: 12 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 10 лева на учебен час.
За повече информация:
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GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/83089/podgotovka-za-kandidat-gimnazisti

Индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански, френски, испански, португалски, румънски,
английски, немски, фински, унгарски, гръцки, турски, шведски и български език. Обучението се провежда във всички нива
според Европейската езикова рамка (А1-C2) в удобно за курсиста и преподавателя време. Цената е 10 лева на учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/83088/individualno-obuchenie

Езикови курсове
Учебен център Орбис организира вечерни, съботни и неделни курсове по италиански, френски, испански, португалски,
румънски, английски, немски, фински, унгарски, гръцки, турски и български език. Нивата са съобразени с Европейската
езикова рамка (А1 – C2). Вечерните курсове се провеждат от 18.30 до 20.30, а съботните и неделните между 10.30 и
18.00 часа. Цената варира от 200 до 300 лева в зависимост от курса. Обучението се води от квалифицирани
преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/83087/ezikovi-kursove

ние можем да ви помогне с истински заем прилага
Аз съм частен кредитор заем, които са всичко предприеме, за да бъде истински кредитор аз давам най-добрия заем на
моя клиент в много удобен rate.The лихвен процент от този заем е 3%. Аз дават заем за публичните и частни лица.
максималната сума, аз давам в този заем е $ 1,000,000.00 USD защо минималната сума, която мога дават повече 5000.for
информация се свържете с нас пишете fasterloanservice@gmail.com
Вашите пълни подробности:
Пълно име: .........
Държава: .............
състояние: .............
Секс: .............
Адрес ............
Тел: .............
Професия: ........
Сумата, необходима: ............
Цел на кредита: ........
Заем Продължителност: ............
Телефон: .........
Свържи се с имейл: fasterloanservice@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/83086/nie-mojem-da-vi-pomogne-s-istinski-zaem-prilaga
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Протектор DeTech 0.5mm за iPhone 5C силиконов
Протектор DeTech 0.5mm за iPhone 5C силиконов, Бял
http://obiavidnes.com/obiava/83085/protektor-detech-05mm-za-iphone-5c-silikonov

Пълноценен живот за вашите родители в хоспис Вила Швейцария!
Вила Швейцария осигурява физическа, емоционална и духовна подкрепа за болните, хората в залеза на живота си и
техните семейства. При нас за пациентите се грижат най-добрите лекари, рехабилитатори, санитари и медицински
сестри.
http://obiavidnes.com/obiava/83083/pylnocenen-jivot-za-vashite-roditeli-v-hospis-vila-shveycariya

Мъжка риза - кафе Slim Stylish размер "M"
Ризата е изработене с висококачествени материали, памук и полиестер.
Тази риза е с размери:
дължина: 71 см.
гръдна обиколка: 104
ръмена: 45 см
ръкави: 62 см.
МОЛЯ ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА РАЗМЕРИТЕ ПРЕДИ ДА ПОРЪЧАТЕ!!!
Ако имате въпрос не се колебайте да се свържете с нас!
http://obiavidnes.com/obiava/83082/myjka-riza---kafe-slim-stylish-razmer-m

Мъжка риза - бяла New men's shirt "L"
Ризата е изработене с висококачествени материали, памук и полиестер.
Тази риза е с размери:
дължина: 71 см.
гръдна обиколка: 108
ръмена: 45 см
ръкави: 64 см.
МОЛЯ ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА РАЗМЕРИТЕ ПРЕДИ ДА ПОРЪЧАТЕ!!!
Ако имате въпрос не се колебайте да се свържете с нас!
http://obiavidnes.com/obiava/83081/myjka-riza---byala-new-mens-shirt-l

Мъжка риза - бордо Neckline stylish размер "M"
Ризата е изработене с висококачествени материали, памук и полиестер.
Тази риза е с размери:
дължина: 69 см.
гръдна обиколка: 102
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ръмена: 44 см
ръкави: 63 см.
МОЛЯ ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА РАЗМЕРИТЕ ПРЕДИ ДА ПОРЪЧАТЕ!!!
Ако имате въпрос не се колебайте да се свържете с нас!
http://obiavidnes.com/obiava/83080/myjka-riza---bordo-neckline-stylish-razmer-m

Елегантни гривни Whitе-Clover Steel
Гривната е с високо качество на изработка. Изработена от естествена 100% телешка кожа и стомана. Гривните са с
магнитно закопчаване. Един от най-предпочитаните подаръци за специални случаи. Елегантно и уникално бижу.
http://obiavidnes.com/obiava/83079/elegantni-grivni-white-clover-steel

Елегантни гривни Black-Clover yellow
Гривната е с високо качество на изработка. Изработена от естествена 100% телешка кожа и стомана. Гривните са с
магнитно закопчаване. Един от най-предпочитаните подаръци за специални случаи. Елегантно и уникално бижу.
http://obiavidnes.com/obiava/83078/elegantni-grivni-black-clover-yellow

Елегантни гривни Whitе-Butterfly yellow
Гривната е с високо качество на изработка. Изработена от естествена 100% телешка кожа и стомана. Гривните са с
магнитно закопчаване. Един от най-предпочитаните подаръци за специални случаи. Елегантно и уникално бижу.
http://obiavidnes.com/obiava/83077/elegantni-grivni-white-butterfly-yellow

Елегантни гривни Black-Butterfly whitе
Гривната е с високо качество на изработка. Изработена от естествена 100% телешка кожа и стомана. Гривните са с
магнитно закопчаване. Един от най-предпочитаните подаръци за специални случаи. Елегантно и уникално бижу.
http://obiavidnes.com/obiava/83076/elegantni-grivni-black-butterfly-white

Оригинално колие от неръждаема стомана Feather
Оригинално колие от неръждаема стомана. Много подходящо за подарък за двама. Подарък за сватба, Свети Валентин,
Годеж и др. Висококачествена изработка. Унисекс, мъжки и дамски модели!
http://obiavidnes.com/obiava/83075/originalno-kolie-ot-neryjdaema-stomana-feather

Оригинално колие от неръждаема стомана Equations lovers
Оригинално колие от неръждаема стомана. Много подходящо за подарък за двама. Подарък за сватба, Свети Валентин,
Годеж и др. Висококачествена изработка. Унисекс, мъжки и дамски модели!
http://obiavidnes.com/obiava/83074/originalno-kolie-ot-neryjdaema-stomana-equations-lovers

Оригинално колие от неръждаема стомана Lovers Necklace
Оригинално колие от неръждаема стомана. Много подходящо за подарък за двама. Подарък за сватба, Свети Валентин,
Годеж и др. Висококачествена изработка. Унисекс, мъжки и дамски модели!
http://obiavidnes.com/obiava/83073/originalno-kolie-ot-neryjdaema-stomana-lovers-necklace

Оригинални колиета от неръждаема стомана Плочка M&W
Оригинално колие от неръждаема стомана. Много подходящо за подарък за двама. Подарък за сватба, Свети Валентин,
Годеж и др. Висококачествена изработка. Унисекс, мъжки и дамски модели!
http://obiavidnes.com/obiava/83072/originalni-kolieta-ot-neryjdaema-stomana-plochka-mw
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Дамски розови сандали на платформа
Розови дамски сандали на платформа изработени от висококачествена еко - кожа. Височината на тока е 14см, а на
платформата в предната част 4см. Ходилото е олекотено, а прорезите в него му придават модернистичен вид.
Вижте още:
http://kapere.com/damski-sandali/%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%
B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8-1070
http://obiavidnes.com/obiava/83071/damski-rozovi-sandali-na-platforma

Протектор DeTech 0.5mm за iPhone 5C силиконов
Протектор DeTech 0.5mm за iPhone 5C силиконов, Черно
http://obiavidnes.com/obiava/83070/protektor-detech-05mm-za-iphone-5c-silikonov

Български език за чужденци – корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Български език за чужденци
гарантиращо бързо и качествено овладяване на езика .
- индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски
- сръбски
- хърватски
- словенски
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система . Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е
базирана на комуникативния подход и логическото усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен
материал . На курсистите се предоставя комплексно :
• Грамматика
• Фонетика
• Разговор
• Четене
• Слушане
.
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
• общ курс по български
• бизнес курс
• разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по английски ,немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски ,.
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
- Индивидуално обучение в офиса,
- Фирмено обучение във Вашия офис.
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- 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/83069/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

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/83068/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

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 ,
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 ,
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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/83067/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

Протектор DeTech 0.5mm за iPhone 5G/S силиконов
Протектор DeTech 0.5mm за iPhone 5G/S силиконов, Бял
http://obiavidnes.com/obiava/83066/protektor-detech-05mm-za-iphone-5gs-silikonov

Легализация и преводи на медицински документи
Лицензирана агенция за преводи и легализации Нов Век предлага преводи на техническа документация, правни,
медицински, икономически, художествени текстове и др. Заверки на преводи на документи от чужбина в МВнР и
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на медицински документи, дипломи, академични справки, нотариални актове, свидетелства за съдимост,
съдебни решения и други във всички държавни институции и чуждестранни посолства в Република България.
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/83065/legalizaciya-i-prevodi-na-medicinski-dokumenti

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/83064/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/83063/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

Протектор DeTech 0.5mm за iPhone 5G/S силиконов
Протектор DeTech 0.5mm за iPhone 5G/S силиконов, Черен
http://obiavidnes.com/obiava/83062/protektor-detech-05mm-za-iphone-5gs-silikonov
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Ремонт на покриви, хидроизолации, топлоизолации, вътрешни ремонти, PVC мембрани,
безшевни улуци в цялата страна.
Строителна фирма Рус–Булстрой ЕООД извършва:
- Строителство, ремонт и хидроизолация на всички видове покриви – PVC и битумни мембрани, керемиди, ламарини,
улуци, водосточни тръби, воронки, бордове и комини, дървени конструкции, капандури, битумни керемиди.
- Саниране с автовишка, скеле или алпийски способ.
- Хидроизолация и топлоизолация на стени, основи, фундаменти, подземни съоръжения, мостове и виадукти.
- Строителни ремонти от всякакъв вид – зидане, мазилка, шпакловка, боядисване, фаянс и теракота.
- Почистване и извозване на отпадъците до сметище.
- Високо качество.
- Ниски цени.
- Многогодишна гаранция.
Фирмата е член на Камарата на строителите в България и е вписана в Централния професионален регистър на
строителя за изпълнение на строежи от I-ва група, IV и V-та категория и V-та група, класове 43.91, 43.99. За повече
информация, посетете сайта ни.
>> GSM : 0898 432 248
>> Телефон/ Факс : 082 860 401
>> Mail : rus_bulstroi@abv.bg
>> Сайт : http://rus-bulstroi.com
http://obiavidnes.com/obiava/83061/remont-na-pokrivi-hidroizolacii-toploizolacii-vytreshni-remonti-pvc-membrani

Детективска Агенция Дискрет-Бургас Равда Созопол Поморие Приморско
Детективска Агенция ДИСКРЕТ е специализирана единствено и само в областа на изневярата.
Установяване собственост на телефони автомобили и месторабота.Издирване на бивши и
настоящи адреси.Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/83060/detektivska-agenciya-diskret-burgas-ravda-sozopol-pomorie-primorsko

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/83059/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

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
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3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/83058/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-ruse-shumen-silistra-svishtov-v

Протектор DeTech за iPhone 5C
Протектор DeTech за iPhone 5C, силиконов, cин
http://obiavidnes.com/obiava/83057/protektor-detech-za-iphone-5c

Протектор DeTech за iPhone 5C
Протектор DeTech за iPhone 5C, силиконов, бял
http://obiavidnes.com/obiava/83056/protektor-detech-za-iphone-5c

Реални цени на довършителни ремонти,качеството се вижда на момента.
**0882551735*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -топлоизолация. -обръщане покрай pvc дограма и врати с
поставияне на лайсни или измазване. -гипсова мазилка. -пръскана мазилка. -минерални мазилки. -замазки. -зидария. -бързо,
корекно, разумни цени, гарантирано качество. -майстор с дългодишна практика в строителните услги.започване
веднага.часно лице.0882551735 За контакт: МАЙСТОР-ЧАСНО ЛИЦЕ Тел: 0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/83055/realni-ceni-na-dovyrshitelni-remontikachestvoto-se-vijda-na-momenta

Протектор DeTech за iPhone 5C
Протектор DeTech за iPhone 5C, силиконов, жълт
http://obiavidnes.com/obiava/83054/protektor-detech-za-iphone-5c

Протектор DeTech за iPhone 5C
Протектор DeTech за iPhone 5C, силиконов, зелен
http://obiavidnes.com/obiava/83053/protektor-detech-za-iphone-5c

Протектор DeTech за iPhone 5C
Протектор DeTech за iPhone 5C, силиконов, черен
http://obiavidnes.com/obiava/83052/protektor-detech-za-iphone-5c

Заден силиконов протектор за NOKIA N9 черен
Заден силиконов протектор за NOKIA N9 черен
http://obiavidnes.com/obiava/82938/zaden-silikonov-protektor-za-nokia-n9-cheren

Универсален протектор 5'' за изрязване
Универсален протектор 5'' за изрязване
http://obiavidnes.com/obiava/82937/universalen-protektor-5-za-izryazvane

Цветен силиконов протектор DeTech за iPhone 4GS

Страница 78/105

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

22.06.2014

Цветен силиконов протектор DeTech за iPhone 4GS, Лилав
http://obiavidnes.com/obiava/82934/cveten-silikonov-protektor-detech-za-iphone-4gs

Чехия, заварчици и строители
1. Полагане арматура на основи на сгради. Заплащане на кг. положена арматура. Заплата 1800 - 2000 евро.
2. Зидаро мазачи - заплащане 5 евро на час ,10 часов работн ден. Заплата 1300 евро.
3. Гипс картон - заплащане 5 вро на час , 10 часов работен ден. Заплата 1300 евро.
4. Топло изолация - заплащане 10 евро/кв.м.
5. Заварчици електрод - 5 евро/час , 10 часов работен ден , 1300 евро месечно.
6. Заварчици СО2 - 5-6 евро/час ( в зависимост от сложността на заварката ) - заплащане 1300 - 1560 евро месечно.
7. Заварчици аргон - 7-8 евро/час ( в зависимост от сложността на заварката ) - заплащане средно около 2000 евро.
Трудов договор , здравни и социални осигуровки за сметка на работодателя. Осигурена квартира , за която се спират 100
евро от заплатата с включени консумативи. Всяка седмица аванси от 50 - 80 евро. Заплата е на следващия месец на
10-то число за предходния. За ваше спокойствие и сигурност с наш транспорт Ви извозваме от София до работодателя в
Чехия.
Тел: виваком : 0876 502 330, 0878 0234 67
глобул : 0896 598 331 , скайп: europa_trans
http://obiavidnes.com/obiava/83051/chehiya-zavarchici-i-stroiteli

Работа в Чехия, дългосрочно и законно
Мъже и жени до 55 год. за работа в Чехия
1. Пекарни „Magdalenske Mre
http://obiavidnes.com/obiava/83050/rabota-v-chehiya-dylgosrochno-i-zakonno

Цветен силиконов протектор DeTech за iPhone 4GS Розов
Цветен силиконов протектор DeTech за iPhone 4GS Розов
http://obiavidnes.com/obiava/82921/cveten-silikonov-protektor-detech-za-iphone-4gs-rozov

Цветен силиконов протектор DeTech за iPhone 4GS
Цветен силиконов протектор DeTech за iPhone 4GS, Син
http://obiavidnes.com/obiava/82920/cveten-silikonov-protektor-detech-za-iphone-4gs

Липовон 100%
Нови уникален продукт за отслабване - само едно хапче на ден - прием на вода над 2 литра и изумителни резултати само
за месец до 12 килограма и невероятни постижения. Само сега на промо цена от 45 лева за 100 % оригинален продукт и
безплатна- дискретна доставка до вашият дом или офис за цялата страна.
http://obiavidnes.com/obiava/83049/lipovon-100

Лида Дайдайхуа и Мейзитанг
Отслабване с Оригинална Лида Дайдайхуа На настоящия етап, капсулите Лида се явяват като едно от най-уникалните
средства за бързо ,ефективно и безопасно отслабване,тъй като не съдържат никакви химични или хормонални съставки,
а ефектът се забелязва достатъчно бързо – в рамките на 1 месец и което е най-важното – след спирането на приема на
Лида – няма рецедив към ново напълняване и ЙО-ЙО ефект! Без слабително действие! За оптимален резултат
препоръчваме приема на Лида да се комбинира с последвал прием на Мейзитанг/ Meizitang
http://obiavidnes.com/obiava/83048/lida-daydayhua-i-meyzitang

Билки за отслабване - Невероятен ефект
Уникално средство за борба с наднорменото тегло. Отслабването е бързо и ефективно. За един месец може да
отслабнете от 5 до 15кг. и да достигнете желаното от Вас тегло. Капсулите подтискат апетита и намаляват приема
на калории. Локално намалява мазнините най-вече в областта на корема,ханша и бедрата както при жени така и при
мъже.Отлично повлиява целулит,като разгражда мастните депа. богатa на биологично активни вещества , които
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активизират метаболитните процеси. Опаковка от 30 бр.капсули достатъчни за 1 месец. 100 % натурален билков
продукт без странично действие. Гарантиран произход от производителя
http://www.lidaoriginalna.com 0889191884 Само сега на Хитова цена и безплатна доставка до вашия дом или офис.
http://obiavidnes.com/obiava/83047/bilki-za-otslabvane---neveroyaten-efekt

Лида Дайдахуа за отслабване
Капсулите Lida Daidaihua са уникално средство за борба с наднорменото тегло.Отслабването е бързо и ефективно.За
един месец може да отслабнете от 10 до 15кг. и да достигнете желаното от Вас тегло.Капсулите подтискат апетита
и намаляват приема на калории. Локално намалява мазнините най-вече в областта на корема,ханша и бедрата както при
жени така и при мъже.Отлично повлиява целулит,като разгражда мастните депа. Лида е продукт богат на биологично
активни вещества , които активизират метаболитните процеси. Опаковка от 30 бр.капсули достатъчни за 1 месец. 100
% натурален билков продукт без странично действие. ГАРАНТИРАН ПРОИЗХОД ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛ.
http://www.lidaoriginalna.com 0889191884
http://obiavidnes.com/obiava/83046/lida-daydahua-za-otslabvane

Билкови хапчета за отслабване до 15 кг за за месец
Гел-капсулите Мейзитанг представляват естествено средство за бързо отслабване, чието влияние е насочено към
изгаряне на калориите. Капсулите са произведени от определени видове диворастящи плодове и растения. Гел-капсулите
Мейзитанг помагат не само за намаляване на излишното тегло, но тялото получава всички необходими аминокиселини и
микроелементи като мед, желязо, калций, калий, цинк, селен.Капсулите Мейзитанг не помагат само за редуциране на
излишното тегло, а също и за изчистване на организма от шлаки и токсини. За 36-дневен курс на лечение се губят около
10 кг.!Постигате зашеметяващ резултат без диети и без да се налага да гладувате! Гел капсулите Мейзитанг
освобождават тялото от свободните радикали, ускоряват метаболизма, забавят процеса на стареене. Капсулите
спомагат за възвръщане на еластичността на кожата. Без отпусната кожа!
http://obiavidnes.com/obiava/83045/bilkovi-hapcheta-za-otslabvane-do-15-kg-za-za-mesec

Отслабни за лятото до 12 кг само за месец
Капсулите Lida Daidaihua са уникално средство за борба с наднорменото тегло.Отслабването е бързо и ефективно.За
един месец може да отслабнете от 10 до 15кг. и да достигнете желаното от Вас тегло.Капсулите подтискат апетита
и намаляват приема на калории. Локално намалява мазнините най-вече в областта на корема,ханша и бедрата както при
жени така и при мъже.Отлично повлиява целулит,като разгражда мастните депа. Лида е продукт богат на биологично
активни вещества , които активизират метаболитните процеси. Опаковка от 30 бр.капсули достатъчни за 1 месец. 100
% натурален билков продукт без странично действие. ГАРАНТИРАН ПРОИЗХОД ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛ.
http://www.lidaoriginalna.com 0889191884
http://obiavidnes.com/obiava/83044/otslabni-za-lyatoto-do-12-kg-samo-za-mesec

Цветен силиконов протектор DeTech за iPhone 4GS
Цветен силиконов протектор DeTech за iPhone 4GS, Черен
http://obiavidnes.com/obiava/82919/cveten-silikonov-protektor-detech-za-iphone-4gs

Lipovon, Lida и Meizitang за отслабване
Това са три хитови продукта за отслабване съставени изцяло на билкова основа, без странични ефекти. Това са билкови
комбинации с който ще свалите от 7 до 15 килограма за месец. Най-силния продукт от поредицата е и хитовия на на
световния пазар за момента Липовон - приема се по една капсула дневно - сутрин в продължение на 30 дни + минимум 2
литра на ден и без съмнение ще имате невероятни резултати. Само сега хитови цени на нашите топ продукти Липовон
за 45 лева, Мейзитанг-35 лева и Лида 34 лева - цени за ОРИГИНАЛНИ продукти и безплатна доставка за цялата страна
до вашия дом или офис (в дискретна опаковка)!!! Не губете време - губете килограми само на http://www.lidaoriginalna.com
или директен телефон за поръчка: 0889191884
http://obiavidnes.com/obiava/83043/lipovon-lida-i-meizitang-za-otslabvane

Цветен силиконов протектор DeTech за iPhone 5GS
Цветен силиконов протектор DeTech за iPhone 5GS
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http://obiavidnes.com/obiava/82917/cveten-silikonov-protektor-detech-za-iphone-5gs

Къща за гости в с.Тешово,стаи под наем
Стаи под наем в с. Тешово ма 24 км.от Гоце Делчев.Къщата разполага с 7 стаи,2 санитарни възела,място за сбирка на
гости ,барбекю,градина. Къщата се отоплява с локално парно.За повече инф. www.selski-turizam.hit.bg 0895869019
http://obiavidnes.com/obiava/83042/kyshta-za-gosti-v-steshovostai-pod-naem

Цветен силиконов протектор DeTech за iPhone 5GS
Цветен силиконов протектор DeTech за iPhone 5GS, Лилав
http://obiavidnes.com/obiava/82915/cveten-silikonov-protektor-detech-za-iphone-5gs

Товарни превози с бус до 1500 кг
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/82745/tovarni-prevozi-s-bus-do-1500-kg

Цветен силиконов протектор DeTech за iPhone 5GS
Цветен силиконов протектор DeTech за iPhone 5GS, Розов
http://obiavidnes.com/obiava/82913/cveten-silikonov-protektor-detech-za-iphone-5gs

всякакви дърводелски услуги по домове и офиси на ниски цени
Ремонт и монтаж на спални,гардероби,секции,шкафове.Регулиране на вратички,смяна на панти.Пребоядисване на стари
мебели.Монтаж на врати и первази скъсяване на врати,поправка на разбити врати,смяна на брави.Обръщане на врати
Укрепване и поправка на клатещи се маси и столове и по заведения Прогонка и уплътняване на врати и прозорци
Тел:028402396,GSM:0885994579
http://obiavidnes.com/obiava/83041/vsyakakvi-dyrvodelski-uslugi-po-domove-i-ofisi-na-niski-ceni

Цветен силиконов протектор DeTech за iPhone 5GS
Цветен силиконов протектор DeTech за iPhone 5GS, Син
http://obiavidnes.com/obiava/82912/cveten-silikonov-protektor-detech-za-iphone-5gs

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/83040/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

Детективска агенция Авалон-24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и …
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http;//avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/83039/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi

7" (17.78cm) Philips PI2010B1 таблет
7" (17.78cm) Philips PI2010B1 таблет, черен, двуядрен Dual-core 1.2 GHz, 1GB RAM, 4 GB вградена памет, Wi-Fi 802.11n,
Android 4.2.2
http://obiavidnes.com/obiava/82911/7-1778cm-philips-pi2010b1-tablet

Частeн Детектив- Предлага дискретни услуги!Раз
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
Детективска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/83038/chasten-detektiv--predlaga-diskretni-uslugirazkrivane-na-izneveri

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
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3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален 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://3dkoev-design.net46.net
http://obiavidnes.com/obiava/83037/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален 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://3dkoev-design.net46.net
http://obiavidnes.com/obiava/83036/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 http://superpc.site11/
com https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/83035/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 http://superpc.site11/
com https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/83034/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 http://superpc.site11/
com https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/83033/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

7" (17.78cm) Philips PI3110B2 таблет
7" (17.78cm) Philips PI3110B2 таблет, черен, двуядрен Dual-core 1.5GHz, 1GB RAM, 8 GB вградена памет (+microSD слот),
Wi-Fi 802.11n, Android 4.2.2
http://obiavidnes.com/obiava/82910/7-1778cm-philips-pi3110b2-tablet

Разкриване на изневери-Детективск
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
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Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://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/83032/razkrivane-na-izneveri-detektivska-agenciya-foks

Детективска Агенция Фокс Бургас-Разкриване на изневери, издирва лица, справки
Частен Детектив Иван Иванов притежава дългогодишен професионален опит,
предлага детективски услуги за частни лица и фирми.
- Изневяра и развод - разследване
- Издирва лица
- Справки
- Корпоративно и фирмено проучване
- Биографични данни - адрес и месторабота
- Открива биологични родственици
- Наблюдава деца и възрастни с подозрително поведение - алкохол, хазарт, наркотици
- Технически контрол - аудио-, видео- и сателитно наблюдение
Разполага с високо-технологично оборудване!
- информационна киберсигурност
- съдействие при сделки с имоти - проверка
Основната цел е: Бързина, коректност, качество и достоверност на събраната информация и най-вече пълна
Дискретност!
"Не забравяйте - онзи, който владее информацията, контролира ситуацията!"
тел: 0888400413 или 0897024504
E-mail;detective-fox@infojoker.bg
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/83031/detektivska-agenciya-foks-burgas-razkrivane-na-izneveri-izdirva-lica-spravki

18.5" (46.99 cm) LG 19M35A
18.5" (46.99 cm) LG 19M35A, HD, 5ms, 5 000 000:1, 200cd/m2, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/82974/185-4699-cm-lg-19m35a

Частен детектив София-Дете
Частна детективска агенция Фокс-разследване!
Извършва детективски услуги на територията
на цяла България и ЕС!
Предлага специални,дискретни разследвания

Страница 84/105

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

22.06.2014

от професионални частни детективи.
- ИЗНЕВЕРИ-наблюдение,фото и видео материали,
комуникации,доклад за свършена работа и местонахождение
на "обекта"по време на разследването
- ИЗДИРВАНЕ на лица-локация със съвременни технологии,
установява биологични родители
- КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ-за частни лица и фирмипазари,продажби,покупки и др.
- Операции под прекритие и вътрешни разследвания
- СПРАВКИ-биографични данни:адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация,
проследяване на активи и пасиви.
- JPS системи за проучване и наблюдение,
монтаж на скрито видео и аудио наблюдениев сгради и автомобили, както и откриване на скрити
микрофони и камери
- КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ за сигурност и проследяване
на комуникации.
Частните детективи от агенция FOX ви гарантират професионални
и надеждни резултати ,напълно Дискретно!
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.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/83030/chasten-detektiv-sofiya-detektivska-agenciya-bylgariya--razberete-cyalata-istina

Интериорни врати цени София!
Вътрешните интериорни врати от МДФ, в брошурата по-долу, поддържани на склад в град София, са от полския завод
Класен (Classen). Поддържат се над 3000 врати складова наличност във всички размери на крилата и касите (от 60 до 90
см.), както и за всички размери на касите за дебелините на зидовете – от 7,5 см до 32 см.
http://obiavidnes.com/obiava/83029/interiorni-vrati-ceni-sofiya

19.5" (49.53 cm) LG 20M35A
19.5" (49.53 cm) LG 20M35A, HD+, 5ms, 5 000 000:1, 200cd/m2, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/82968/195-4953-cm-lg-20m35a

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 .

Страница 85/105

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

22.06.2014

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 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/83028/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--nemski--ruski

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 .
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/83027/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--nemski--ruski

Болгарский язык для иностранцев
Школа иностранных языков АБИЛИТИ организует индивидуальное и групповое обучение по болгарскому языку для
русскоговорящих . Обучение проводится на русском языке. Наши занимания от начального уровня (А1) до уровня эксперта
(С2).
Если Вы ведете бизнес в Болгарии, купили недвижимость, ездите на отдых, то обязательно нужно говорить на
болгарском .
В процессе обучения на курсах болгарского языка Вы сможете не только изучить язык, но и познакомиться с
особенностями, нравом и бытом болгарского народа.
Интересно изучать язык, с которым есть общий алфавит и в котором слова читаются так же, как у русского, но имеют
другое значение.
На курсах происходит ознакомление курсистов с общественными, культурными, экономическими и историческими
реалиями Болгарии, с целью максимально комфортной и быстрой адаптации в языковой среде.
Для обучения Вам не надо покупать учебник , т.к. наша школа предлагает свою систему обучения и методику.
Наша методика , которая предлагаем -очень современяя и актуальная . Она
заключается в совмещении коммуникативного подхода с логическим и естественным освоением необходимого
лексико-грамматического и фонетического материала .
Обучение предусматривает комплекс аспектов:
• Грамматика
• Фонетика
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• 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
http://obiavidnes.com/obiava/83026/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
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/83025/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

15.6" (39.62cm) DELL Inspiron 3542 (5397063477845)
15.6" (39.62cm) DELL Inspiron 3542 (5397063477845), двуядрен Pentium® 3558U 1.7 GHz, HD LED Dysplay (HDMI), 4GB,
500GB, USB3.0, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/82966/156-3962cm-dell-inspiron-3542-5397063477845
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Врати за вашия дом
TonysDecor.com сега предлага уникални предложения на вътрешни врати за дома, вилата, офиса и други. За нашите
модели е характерно високото качество, бързата доставка и уникалните ценови предложения!
http://obiavidnes.com/obiava/83024/vrati-za-vashiya-dom

Превод и легализация на дипломи и академични справки
Преводаческа агенция Нов Век извършва качествени преводи на Полски, Английски, Немски, Турски, Гръцки, Португалски,
Френски, Италиански, Испански, Арабски, Китайски, Иврит и много други езици. Заверки на преводи на документи от
чужбина и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на актове за раждане, дипломи, академични справки, нотариални актове, медицински
документи, свидетелства за съдимост, съдебни решения и други във всички държавни институции и чуждестранни
посолства в Република България.
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/83023/prevod-i-legalizaciya-na-diplomi-i-akademichni-spravki

15.6" (39.62cm) DELL Inspiron 3542 (5397063477852)
15.6" (39.62cm) DELL Inspiron 3542 (5397063477852), двуядрен Pentium® 3558U 1.7 GHz, HD LED Dysplay & GeForce 820M
2GB (HDMI), 4GB, 500GB, USB3.0, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/82965/156-3962cm-dell-inspiron-3542-5397063477852

INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ БИЗНЕС
INVESTCONSULT GROUP-ИЗКУПУВА ТЪРГОВСКИ И АКЦИОНЕРНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ И
ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ. БЕЗПЛАТНИ ЮРИДИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ.
Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
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.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
INVESTCONSULT GROUP
тел. за контакт 0897 55 83 20 0876 80 43 53
http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/83022/investconsult-group-kupuvame-biznes

INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ БИЗНЕС
INVESTCONSULT GROUP-ИЗКУПУВА ТЪРГОВСКИ И АКЦИОНЕРНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ И
ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ. БЕЗПЛАТНИ ЮРИДИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ.
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Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
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.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
INVESTCONSULT GROUP
тел. за контакт 0897 55 83 20 0876 80 43 53
http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/83021/investconsult-group-kupuvame-biznes

Събиране на разделени двойки и семейства
Извършвам, специални магически ритуали, за Хармонизиране на взаимоотношенията, Събиране на разделени двойки и
семейства
Допълнително описание:
Тя не е просто гадател, а доказал се с времето феномен,който вижда събитията и ги
назовава с имена и дати. Научава за своите свръхвъзможности още на 17 години. Картите Таро стават нейната връзка
със света на окултното. С тяхна помощ гадател и маг Джиляна разкодира предстоящите събития и намира изчезнали
хора и предмети. Диагностигира кармата и тушира негативните влияния.Формира желани събития.Гадател и маг
Джиляна работи и от разстояние Телефон за контакт: 0895 993 773, 0876170929 БЕЗ ДОПАЛНИТЕЛНИ ИМПУЛСИ
http://obiavidnes.com/obiava/83020/sybirane-na-razdeleni-dvoyki-i-semeystva

15.6" (39.62cm) DELL Inspiron 3542 (5397063477876)
15.6" (39.62cm) DELL Inspiron 3542 (5397063477876), двуядрен Intel® Core™ i3 4030U 1.9 GHz, HD LED Dysplay (HDMI),
4GB, 500GB, USB3.0, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/82964/156-3962cm-dell-inspiron-3542-5397063477876

Продавам Philips Economy Twister 23W WW E27 1PF
Цокъл E27
Спирална форма
Номинален живот 6000 часа
Номинален живот (часове ) 6 000 часа
Номинален живот (години ) 3 г
Код на цвета 827 [ CCT на 2700K ]
Индекс на цветопредаване 82 Ra8
Означение на цвета Топъл бял
Цветна температура 2700 K
Цветна температура техническа 2700 K
Светлинен поток на лампата 1400 Lm
Светлинен поток 1400 Lm
Светлинна ефективност 61 Lm / W
Фактор осветеност 2000h 88%
Фактор осветеност 6000h 70%
LLMF – осветеност в края на номиналния жизнен цикъл 70%
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Цвят по хроматична диаграма X 463 Цвят по хроматична диаграма Y 420 Ноmинална мощност 23,0 W
Лампова Мощност 23 W
Фактор мощност 0.6 Напрежение 220-240 V
Лампово напрежение mA 170 mA
Мрежова Честота 50 /60 Hz
Димирана Не
Конвенционална мощност 100 W
Стартoво време 0.3 S
Време за загряване до 60% Light Outp 5сек ( мин. ), 40сек ( макс )
Етикет за енергийна ефективност A
Съдържание на живак (Hg ) 2 ( ном ) , 2.5 ( макс ) мг
Консумация на енергия kWh/1000h 23 kW/h
Вкл/изкл цикли 6000X
Обща дължина 118 ( макс ) mm
Диаметър D 61.5 ( макс ) mm
Ширина F 49.5 ( макс ) mm
Енергоспестяваща лампа с компактен дизайн,подходяща за замяна на повечето жични лампи.С ниска консумация на
енергия и широк диапазон от мощности.С бърз старт и ярка светлина.
http://acdc-energy.net/store/index.php?route=product/product&product_id=4669&search=217176+00
http://obiavidnes.com/obiava/83019/prodavam-philips-economy-twister-23w-ww-e27-1pf

кухня софия
дължина:160см
височина:220см
материал:ПДЧ
цена:849лв
http://obiavidnes.com/obiava/83018/kuhnya-sofiya

Кариерно консултиране за избор на професия и направление за развитие
Кариерно консултиране за избор на професия и направление за развитие. Подходящ за ученици в 7 и 12 клас. Онлайн тест
на Magellano Universita и две срещи с кариерен консултант. Разумният начин да разберете в какво сте най-добри и да не
учите напразно! Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение. Можете да се запишете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/83017/karierno-konsultirane-za-izbor-na-profesiya-i-napravlenie-za-razvitie

Тренинг изпити за матура и кандидатстване след 7 и 12 клас
Пакет пробни изпити или еднократно явяване по всички предмети за матура и кандидатстване след 7 и 12 клас.
Най-добрият начин да тренирате в реалния формат на изпита, който ви предстои. Оценяване по изпитните критерии.
Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение. Разумна цена. Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/83016/trening-izpiti-za-matura-i-kandidatstvane-sled-7-i-12-klas

Индивидуални уроци по всички предмети в училище
Индивидуални уроци по всички предмети в училище. Целогодишна подготовка за деца от 5 до 12 клас. Помощ за качване
на нивото в училище и повишаване на оценките, подготовка за контролни и класни работи. Стриктно следване на
училищната програма и подробно преподаване на целия материал. Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за
посещение. Разумна цена. Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/83015/individualni-uroci-po-vsichki-predmeti-v-uchilishte

Курсове и индивидуални уроци по френски език
Курсове и индивидуални уроци по френски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системата ECHO. Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение; разумна цена и
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разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика! Издаване на сертификат за всяко
ниво.Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/83014/kursove-i-individualni-uroci-po-frenski-ezik

Курсове и индивидуални уроци по италиански език
Курсове и индивидуални уроци по италиански език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системата Progetto Italiano. Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение; разумна цена
и разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика! Издаване на сертификат за всяко
ниво.Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/83013/kursove-i-individualni-uroci-po-italianski-ezik

Курсове и индивидуални уроци по английски език
Курсове и индивидуални уроци по английски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системите на издателство „Оксфорд” – New English file / Solutions. Удобни офиси в центъра на София;
гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по
езика! Издаване на сертификат за всяко ниво. Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/83012/kursove-i-individualni-uroci-po-angliyski-ezik

Курсове и индивидуални уроци по немски език
Курсове и индивидуални уроци по немски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системите на издателство „Хюбер” –Schritte International/ Ciel/ Lagune и др.Удобни офиси в центъра на
София; гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви
ниво по езика! Издаване на сертификат за всяко ниво.Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/83011/kursove-i-individualni-uroci-po-nemski-ezik

Курсове и индивидуални уроци по БЕЛ и Математика за седмокласници
Курсове и индивидуални уроци по БЕЛ и Математика за седмокласници. Безплатно първо занятие; готови учебни
материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и регулярно изпитване; интензивен тренинг за
решаване на тестове и писане на преразказ/ разписване на задачи. 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра
на София; гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване
за 2014/15 от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/83010/kursove-i-individualni-uroci-po-bel-i-matematika-za-sedmoklasnici

15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite L50-B-1DM
15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite L50-B-1DM, бял, двуядрен Intel® Core™ i3 4005U 1.7 GHz, HD LED Display & AMD R7
M260 2GB (HDMI), 6GB, 1TB, WiFi 802.11ac, 2x USB 3.0, no OS, 2.2kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/82963/156-3962-cm-toshiba-satellite-l50-b-1dm

Курсове и индивидуални уроци за матура по БЕЛ и всички избираеми предмети
Курсове и индивидуални уроци за матура по БЕЛ и всички избираеми предмети. Целогодишна подготовка за ученици в 11 и
12 клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и
регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение;
разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване за 2014/15 от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/83009/kursove-i-individualni-uroci-za-matura-po-bel-i-vsichki-izbiraemi-predmeti

Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Английски и Немски език
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Английски и Немски език. Целогодишна подготовка за ученици в
11 и 12 клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен
материал и регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за
посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване за 2014/15 от 01.юни!
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http://obiavidnes.com/obiava/83008/kursove-i--individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-angliyski-i-nemski-ezik

Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Химия и Биология
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Химия и Биология. Целогодишна подготовка за ученици в 11 и 12
клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и
регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение;
разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване за 2014/15г. от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/83007/kursove-i--individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-himiya-i-biologiya

Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по БЕЛ и История
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по БЕЛ и История. Целогодишна подготовка за ученици в 11 и 12
клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и
регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение;
разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване за 2014/15г. от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/83006/kursove-i--individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-bel-i-istoriya

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/83005/tovarni-prevozi

Товарни превози с бус до 1500 кг
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/59414/tovarni-prevozi-s-bus-do-1500-kg

15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite L50-B-1EF
15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite L50-B-1EF, бял, четириядрен Pentium® N3530 2.16/2.58GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB,
750GB, USB 3.0, no OS, 2.2kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/82962/156-3962-cm-toshiba-satellite-l50-b-1ef

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
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Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/83004/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/83003/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

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/83002/nayser-dayser-kuhnensko-rende---pomoshtnik-na-vsyaka-domakinya

Валяк за боядисване без мръсотия E-Z Paint
Валяк за боядисване без мръсотия E-Z Paint
Получавате
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Валяк Easy Paint
4 Разширителни дръжки
Мерителен съд
Боядисвайте бързо и лесно БЕЗ мръсотия и бъркотия с E-Z Paint
Отново е време за ремонти, боядисване на тавани, пълнене на съдове с боя, слизане и качване по стълби- истински
кошмар, нали!
Представяме ви Easy Paint – самостоятелна система за боядисване на всички трудно достъпни места. Без мръсотия и
бъркотия!
Просто напълнете резервоара на Е-Z Paint с боя, затворете капачката и започвайте.
С едно напълване на Е-Z Paint боядисвате повече от 15 кв. м, страхотно нали?
Освен това спестявате и боя, тъй като Е-Z Paint има специална мембрана и разпределителна система,
която изпуска само необходимото количество боя.
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/83001/valyak-za-boyadisvane-bez-mrysotiya-e-z-paint

Масажна кушетка Restpro Classic-2
Масажна кушетка Restpro Classic-2 (цвят – кремав, черен, червен)
Restpro®- светът на удоволствието и релаксацията!

Професионална преносима кушетка за масаж "Restpro Classic-2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас! Кушетката е подходяща както за всички видове
масажни и козметични процедури,
Преносимата масажна кушетка "Restpro Classic-2" е с пълнеж от 4 см. мек пенополиуретан с плътност 20 kg/м?.
Пенополиуретанът съхранява своята форма много по-дълго време отколкото, обичайно използваните за пълнеж
материали
при изработването на стандартните кушетки за масаж.
Кушетката за масаж е тапицирана с водоустойчив и устойчив на масажно олио винил.

Описание на професионалното сгъваемо масажно легло Restpro® Classic 2 Edition:
O Дъжина: 192 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)

Страница 94/105

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

22.06.2014

O Статично натоварване: 950 кг. / На снимката, поставената вурху леглото тежест е 2 тона, но моля ви, не правете
това в къщи laugh/
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 20 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката се състои от 2 секции.
Дървеният материал, използван за направата на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил - водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/83000/masajna-kushetka-restpro-classic-2

Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Eдин специален метод за тренировка, базиран на бързи ритмични вибрации,
предизвикващи силни мускулни контракции, водещи до бързи резултати;
квантов анализатор – високотехнологично електронно устройство за преглед на здравното състояние на
човешкия организъм; продукти от КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ ”Sanct Bernhard”
– АЛОЕ ВЕРА чист сок или капсули, ЖЕН ШЕН, Гинко Билоба, препарати за отслабване и т.н.
За повече информация посетете ”БГ магазин”.
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/82999/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Регулируем колан за отслабване "Slimming Belt
Регулируем колан за отслабване "Slimming Belt
Регулируем колан за отслабване "Slimming Belt" Отслабвате без диета
Само с помощта на естествената топлина на тялото ви Разтеглив, неопренов материал осигурява опора за гърба.
Подходящ за талия размери от 70 до 100 см Разтеглив неопрен материал за задържане на топлината,
еластичност и комфорт. Може да се носи под дрехите.Идеален за мъже и жени.
Снабден е с пет ципа за затваряне и монтаж на тялото по избор. Може да се използва, и като тренирате.
Цена: 25 лв.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
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http://obiavidnes.com/obiava/82998/reguliruem-kolan-za-otslabvane-slimming-belt

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

ЦЕНА: 29 лв.
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/82997/portativna-masichka-e-table-za-laptop

Magic Ex Hose маркуч екс хос Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose маркуч екс хос
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
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Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/82996/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite L50-B-1EG
15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite L50-B-1EG, червен, четириядрен Pentium® N3530 2.16/2.58GHz, HD LED Display (HDMI),
4GB, 750GB, USB 3.0, no OS, 2.2kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/82959/156-3962-cm-toshiba-satellite-l50-b-1eg

15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite L50-B-1FK
15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite L50-B-1FK, бял, двуядрен Intel Celeron N2830 2.16/2.41Ghz, HD LED Display (HDMI), 4GB,
750GB, USB 3.0, no OS, 2.2kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/82958/156-3962-cm-toshiba-satellite-l50-b-1fk

Реални цени на довършителни ремонти,качеството се вижда на момента.
0882551735
фини шпакловки.
гипсова шпакловка.
латекс.
топлоизолация.
обръщане покрай дограма и врати,с поставияне на лайсни или измазване.
минерални мазилки.
гипсова мазилка.
пръскана мазилка.
замазки.
зидария.
МАЙСТОР С ДЪЛГОДИШНА ПРАКТИКА В СТРОИТЕЛСТВОТО.
КОРЕКНО.
КАЧЕСТВЕНО.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА.
0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/82995/realni-ceni-na-dovyrshitelni-remontikachestvoto-se-vijda-na-momenta
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Калъф за лаптоп Toshiba Ultrabook Sleeve
Калъф за лаптоп Toshiba Ultrabook Sleeve, до 13.3" (33.78 cm), сребрист
http://obiavidnes.com/obiava/82957/kalyf-za-laptop-toshiba-ultrabook-sleeve

Земеделска земя купувам на изгодни цени
Купувам обработваема земеделска земя във всички села на общините: ВИДИН, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула,
Макреш, Ружинци, МОНТАНА, Берковица, Боичиновци, Брусарци, Вълчедръм, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Якимово,
ВРАЦА, Борован, Бяла Слатина, Козлудуй, Криводол, Мизия, Оряхово, Хайредин, ПЛЕВЕН, Белене, Гулянци, Долна
Митрополия, ДолниДъбник, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Пордим, Червен Бряг, Ловеч, Летница, Угърчин, Ябланица,
ВЕЛИКО
ТЪРНОВО,
Горна
Оряховица,
Златарица,
Лясковец,
ПАВЛИКЕНИ,
Полски
Трмбеш,
Свищов,Стражица,Сухиндол,РАЗГРАД, ЗАВЕТ, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил, Цар Калоян, ТЪРГОВИЩЕ, Омуртаг,
Попово, ШУМЕН, Велики Преслав,Венец,Върбица,Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови Пазар , Смядово, Хитрино,
СИЛИСТРА, Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово и Тутракан, РУСЕ, Борово, Бяла,Ветово,Две Могили,
Иваново, Сливо Поле, Ценово.
ВИСОКИ-ЦЕНИ!!!!!! Плащане Веднага при договорена цена. Съдействие за документите. С Възможност за закупуване
на идеални части в някои общини. Безплатни консултации. БЪРЗИНА и КОРЕКТНОСТ по сделката.
Тел-0878-34-33-12 и 0886-236-248.
http://obiavidnes.com/obiava/82994/zemedelska-zemya-kupuvam-na-izgodni-ceni

Раница за лаптоп Toshiba CoRace Laptop Backpack
Раница за лаптоп Toshiba CoRace Laptop Backpack, до 16" (40.64 cm), черна
http://obiavidnes.com/obiava/82956/ranica-za-laptop-toshiba-corace-laptop-backpack

Чанта за лаптоп Toshiba Essential Laptop Case
Чанта за лаптоп Toshiba Essential Laptop Case, до 16" (40.64 cm), черна
http://obiavidnes.com/obiava/82955/chanta-za-laptop-toshiba-essential-laptop-case

ПРЕДЛАГАМЕ РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без посредници в България.Складове за сортиране на плодове,за
промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за производство на
гуми,за
боядисване
на
джанти
и
детайли,за
сортиране
на
пластмасови
бутилки,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.Строителство-всички професии.Заварчици
СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.НЕ Е
НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.Записване само на посочения
телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/82993/predlagame-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ - ЗАМИНАВАНЕ ВЕДНАГА

БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ

Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без посредници в България.Складове за сортиране на плодове,за
промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за производство на
гуми,за
боядисване
на
джанти
и
детайли,за
сортиране
на
пластмасови
бутилки,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.Строителство-всички професии.Заварчици
СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.НЕ Е
НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.Записване само на посочения
телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/82992/rabota-v-chehiya----zaminavane-vednaga----bez--komision-v-bylgariya

ПРЕДЛАГАМЕ РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без посредници в България.Складове за сортиране на плодове,за
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промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за производство на
гуми,за
боядисване
на
джанти
и
детайли,за
сортиране
на
пластмасови
бутилки,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.Строителство-всички професии.Заварчици
СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.НЕ Е
НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.Записване само на посочения
телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/82991/predlagame-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ , ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА- БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без посредници в България.Складове за сортиране на плодове,за
промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за производство на
гуми,за
боядисване
на
джанти
и
детайли,за
сортиране
на
пластмасови
бутилки,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.Строителство-всички професии.Заварчици
СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.НЕ Е
НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.Записване само на посочения
телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/82990/rabota-v-chehiya-za-myje--jeni-i-semeystva--bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ , ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА- БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без посредници в България.Складове за сортиране на плодове,за
промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за производство на
гуми,за
боядисване
на
джанти
и
детайли,за
сортиране
на
пластмасови
бутилки,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.Строителство-всички професии.Заварчици
СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.НЕ Е
НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.Записване само на посочения
телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/82989/rabota-v-chehiya-za-myje--jeni-i-semeystva--bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ЛЕГАЛНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без посредници в България.Складове за сортиране на плодове,за
промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за производство на
гуми,за
боядисване
на
джанти
и
детайли,за
сортиране
на
пластмасови
бутилки,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.Строителство-всички професии.Заварчици
СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.НЕ Е
НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.Записване само на посочения
телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/82988/chehiya-legalna-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без посредници в България.Складове за сортиране на плодове,за
промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за производство на
гуми,за
боядисване
на
джанти
и
детайли,за
сортиране
на
пластмасови
бутилки,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.Строителство-всички професии.Заварчици
СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.НЕ Е
НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.Записване само на посочения
телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/82987/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ - ЗАМИНАВАНЕ ВЕДНАГА

БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ

Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без посредници в България.Складове за сортиране на плодове,за
промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за производство на
гуми,за
боядисване
на
джанти
и
детайли,за
сортиране
на
пластмасови
бутилки,за
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шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.Строителство-всички професии.Заварчици
СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.НЕ Е
НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.Записване само на посочения
телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/82986/rabota-v-chehiya----zaminavane-vednaga----bez--komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ - ЗАМИНАВАНЕ ВЕДНАГА

БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ

Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без посредници в България.Складове за сортиране на плодове,за
промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за производство на
гуми,за
боядисване
на
джанти
и
детайли,за
сортиране
на
пластмасови
бутилки,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.Строителство-всички професии.Заварчици
СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.НЕ Е
НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.Записване само на посочения
телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/82985/rabota-v-chehiya----zaminavane-vednaga----bez--komision-v-bylgariya

Интериорни мазилки
Предлагаме консултации за избор на цветове и текстури на интериорни шпакловки и бои с произход от Англия или
Италия.
Използваме интериорните мазилки за „изтъкване“ на дадени участъци в жилище или офис,а защо не в помещения на
публични места.
В повечето случай ефектните места са изработени от гипсокартон.И конкретно по желанието и вкуса на техните
поръчители.
Нанасяне на интериорни мазилки за вътрешни стени, придаваща гланц и блясък.
Нанасяне на интериорни традиционни мазилки на варова основа с теракотени гранули.
Нанасяне на интериорни минерални мазилки с висока паропропускливост.
http://obiavidnes.com/obiava/82984/interiorni-mazilki

Обръщане на новопоставена дограма
Обръщане на новопоставена дограма.
Обръщане на врати,прозорци,капандури.
Изравняване с гипсокартон,изолация или гипс.
Дюбелиране и сигурно захващане.
Поставяне на завършващ PVC ъгъл с мрежа.
Поставяне на завършващи алуминиеви ръбове.
Финосване и шкурене.
http://obiavidnes.com/obiava/82983/obryshtane-na-novopostavena-dograma

Ремонт и зидане на балкони - промоционални цени.
Сваляме остъкление и винкели.
Къртим мозайка подови покрития.
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Къртим бетон под прозорец.
Доставка и качване на Ytong в различна дебелина.
Зидария,поставяне на топлоизолация и шпакловка с мрежа и теракол.
Външна изолация с алпинисти или скеле.
Доставка и монтаж на алуминиева и PVC дограма - изгодни цени.
Изравнителна подова замазка и поставяне на плочки или ламинат.
Шпакловане,грундиране и бояидсване.
http://obiavidnes.com/obiava/82982/remont-i-zidane-na-balkoni---promocionalni-ceni

предлага 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/82981/predlaga-tovarni-prevozi

Ремонт и строителство
Строителство на сглобяеми къщи.
Ремонтни дейности.
Гипсокартон и апликации.
Шпакловки,замазки и мазилки .
Теракот,фаянс и гранитогрес.
Олекотени конструкции и покриви.
Електро и ВиК инсталации.
Боядисване и тапети.
http://obiavidnes.com/obiava/82980/remont-i-stroitelstvo

Банята на цена без конкуренция – 979 лв - цялостен ремонт
Моля прочетете офертата до край.
В посочената цена се включва:
- Къртене.чистене и извозване
- Подмяна на съществуващи тръби - ВиК
- Изправяне на стени с гипсокартон
- Окачен таван 3-5 луни
- Поставяне на подови и стенни плочки
Всички останали услуги са възможни с допълнително уговаряне на цена.
В посочената цена не се включват материали.
В посочената цена не влизат замазки,боядисване и монтаж на оборудване.
Нова врата,лайсни на ъгли,прагове,и всякакви други услуги както и доставка и качване на материали се заплащат
допълнително.
Работи се с предварително записване и договор/гаранция за труда.
Важи само за София
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http://obiavidnes.com/obiava/82979/banyata-na-cena-bez-konkurenciya--979-lv---cyalosten-remont

Чехия - спешен подбор на персонал
Мъже , жени , семейства до 55 години за работа в Чехия – складови работници , персонал за перални помещения , за
пакетиране и сортиране на хранителни и нехранителни продукти , за цехове и заводи , шоколадова и бисквитена фабрики
. Майстори строители , общи работници , заварчици ( електрод , CO2 , аргон ) , шлосери. Над 20 вида работни позиции .
Заплата от 600 – 1400 евро в зависимост от позициите . Седмичен аванс , трудов договор , осигуровки, подсигурена
квартира.
За ваше спокойствие и сигурност сме осигурили транспорт, с който Ви откарват директно до работодателя, без да Ви
изпращат от София на автобуса и да се притеснявате, дали след като пристигнете ще Ви посрещне някой там .
Телефони за връзка : 0892 976 509 , 0878 023 468
.
http://obiavidnes.com/obiava/82978/chehiya---speshen-podbor-na-personal

НОЩУВКИ ПЛОВДИВ 10 лв -- 0876 601 100 --- КВАРТИРИ ш ЦЕНТЪР- TV, WI-FI,
КЛИМАТИК - ТЕКУЩА ПРОМОЦИЯ
0877 74 92 96 САМОСТОЯТЕЛНИ СТАИ ЗА НОЩУВКИ ПЛОВДИВ ХОТЕЛСКИ ТИП ш ЦЕНТЪР ЕДИНИЧНИ СТАИ и
стаи с 2 3 4 легла ВЪВ ВСЯКА СТАЯ КЛИМАТИК, Wi - Fi, ТЕЛЕВИЗОР, КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ, ВИСОКОСКОРОСТЕН Wi - Fi, Стаите са обзаведени с нови поръчкови легла, с ергономични матраци на ТЕД, кът с мека мебел, . PVC дограма и
алуминиеви щори. Силиконизирани колекотени завивки и супер бели памучни чаршафи. Бани с,вана и 24/7 топла вода.
Охрана - СОТ видеокамери 24/7 Стаите се намират до Централна ЖП гара, автогара ЮГ, автогара Родопи. В близост
Пловдивски университет - ПУ на 6 мин. Технически университет 5 мин. Колеж Делта 5 мин. Европейски колеж 3 мин.
Колеж по икономика и администрация КИА 10 мин. Аграрен университет - АУ (ВСИ) 8 мин. Университет по хранителни
технологии УХТ (ВХВП) 7 мин. Земеделски колеж 10 мин. Факултет по дентална медицина 2 мин. ВМИ 4 мин. Хирургиите
- 2 мин. Транспортна болница 4 мин. Клиники Селена, Пълмет, Каспела 3 мин. Бора 4 мин. Гребна база 5 мин, Спортно
училище 6 мин, ДНА - 7 мин, Стар град 10 мин, Топ център 8 мин, Античен театър 10 мин, Римски стадион 10 мин,
Пловдивска опера и театър 8 мин, Пловдивски панаир 10 мин, Аква ленд 10 мин, В Близост ЛИДЪЛ , КУФЛАНД , БИЛА ,
ПИКАДИЛИ , Т МАРКЕТ , ТРИУМФ , САНИ, ЛЕКСИ , АЛАДИН Удобен транспорт до всяка точка на града. Спирка на 2
мин. Автобуси 222, 12, 26, 29. Маршрутки - 1, 2. Такси стоянка. Спирка на 3 мин. 10, 37. Спирка на 4 мин. 66, 24, 37, 6, 15,
10. В радиус от 100 метра супер маркет до 11 часа., магазини, заведения, Мол Фитнес зала, Пазар, Еврофутбол, Дюнери и
пици, нон стоп Аптека,, кафе - автомат, Студенски стол, копирен център, банкомат, книжарница,безплатно паркиране.
Цена - 8 лева на легло http://kvartiri-plovdiv.alle.bg
В цената:
Ползвате памучно бяло спално бельо олекотени силиконизирани завивки и възглавници, високоскоростен безжичен
интернет W-iFi, кабелна телевизия, телевизор, вентилатор, ютия и дъска за гладене, , баня с нон - стоп топла вода
охрана - КАМЕРИ, СОТ
http://obiavidnes.com/obiava/82977/noshtuvki-plovdiv-10-lv-----0876-601-100-----kvartiri-sh-centyr--tv-wi-fi-klimati

Ремонт и боядисване на входове - цени от 890 лв.
Цялостен ремонт на входове на кооперации и блокове.
Боядисване с блажна боя и латекс.
Смяна на входна врата.
Подмяна на стара с нова PVC дограма.Обръщане на новопставена дограма.
Ремонт на покрив и общите части.
Боядисване на асансьорни врати и реновиране на асансьор.
Подмяна на пощенски кутий или боядисване.
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Саниране цялостно на фасадата на входа.
Смяна на домофони и звънци.
Гаранция на положения труд.
http://obiavidnes.com/obiava/82976/remont-i-boyadisvane-na-vhodove---ceni-ot-890-lv

Домашен Майстор
Ангажирани сте а времето ВИ е скъпо
Имате проблеми със;
-В и К инсталацията/тръби,батерии,
душ батерии и бойлер/
-Ел.Уреди/ремонт и реновиране/
-Дограмата /врати и прозорци/
-Леки строително-монтажни работи
-От общ технически характер.
Домашен майстор,може да Ви помогне.
Обадете се на тел; 0887/551 624
http://obiavidnes.com/obiava/82975/domashen-maystor

Детективска Агенция Дискрет-Бургас Равда Созопол Поморие Приморско
Детективска Агенция ДИСКРЕТ е специализирана единствено и само в областа на изневярата.
Установяване собственост на телефони автомобили и месторабота.Издирване на бивши и
настоящи адреси.Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/82973/detektivska-agenciya-diskret-burgas-ravda-sozopol-pomorie-primorsko

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/82972/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
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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://3dkoev-design.net46.net
http://obiavidnes.com/obiava/82971/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален 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://3dkoev-design.net46.net
http://obiavidnes.com/obiava/82970/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален 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://3dkoev-design.net46.net
http://obiavidnes.com/obiava/82969/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Шофьорски курс - 350 лв.
Автошкола предлага качествен шофьорски курс, като обучението е съобразено със свободното време на всеки курсист
.Курсиста се взима от посочено от него място с учебна кола. Автошколата разполага със съвременен автопарк и
собствен полигон. За ученици и студенти предлагаме отстъпки + бонус допълнителни безплатни часове по кормуване.
ПРОМОЦИЯ за опреснителни курсове чрез нова система на обучение. Предлагаме експресни опреснителни курсове за
хора придобили категория В без стаж. Станете част от хилядите наши доволни клиенти.
http://obiavidnes.com/obiava/82967/shofyorski-kurs---350-lv

INVESTCONSULT GROUP-Купуваме Бизнес-фирми със задължения !!!
INVESTCONSULT GROUP-ИЗКУПУВА ТЪРГОВСКИ И АКЦИОНЕРНИ ДРУЖЕСТВА
ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ. БЕЗПЛАТНИ ЮРИДИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ.

СЪС

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

И

Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
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.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
INVESTCONSULT GROUP
тел. за контакт 0897 55 83 20 0876 80 43 53
http://www.investconsultgroup.eu/
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http://obiavidnes.com/obiava/82961/investconsult-group-kupuvame-biznes-firmi-sys-zadyljeniya-

INVESTCONSULT GROUP-КУПУВАМЕ БИЗНЕС
INVESTCONSULT GROUP-ИЗКУПУВА ТЪРГОВСКИ И АКЦИОНЕРНИ ДРУЖЕСТВА
ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ. БЕЗПЛАТНИ ЮРИДИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ.

СЪС

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

И

Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
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.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
INVESTCONSULT GROUP
тел. за контакт 0897 55 83 20 0876 80 43 53
http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/82960/investconsult-group-kupuvame-biznes

Заден протектор DeTech за Huawei Ascend G600 с картинка
Заден протектор DeTech за Huawei Ascend G600 с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/82954/zaden-protektor-detech-za-huawei-ascend-g600-s-kartinka-

Заден протектор DeTech за Huawei Ascend G600 с картинка
Заден протектор DeTech за Huawei Ascend G600 с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/82953/zaden-protektor-detech-za-huawei-ascend-g600-s-kartinka-

СЛАДКА ПЕРВЕРЗНИЦА НА 090 363 913
СЛАДКА ПЕРВЕРЗНИЦА НА 090 363 913
http://obiavidnes.com/obiava/82952/sladka-perverznica-na-090-363-913

Заден протектор DeTech за Huawei Ascend G700 с картинка
Заден протектор DeTech за Huawei Ascend G700 с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/82951/zaden-protektor-detech-za-huawei-ascend-g700-s-kartinka

Заден протектор DeTech за Huawei Ascend G700 с картинка
Заден протектор DeTech за Huawei Ascend G700 с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/82950/zaden-protektor-detech-za-huawei-ascend-g700-s-kartinka
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