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ДДДииимммииитттъъъррр   ХХХррриииссстттоооввв – www.free-ads.comlu.com 

…все още студент (яко) в Икономически университет „Варна” – 
специалност „Счетоводство и Контрол”! Занимавам се с някакъв вид 
уеб дизайн, опитвам се де по-точно � ! Както всички предполагам 
така и аз, започнах само от любопитство, че вижте до къде се стигна 
да правя електронно издание на сайта си! Не е зле като идея, даже 
винаги може би съм мечтал да имам собствено списание ( да бе да)! 
Супер се радвам, че ще осъществя една мечта, за другите няма да Ви 
разправям, че сигурно няма да ми стигне първия брой! Още нещо да 
кажа за мен - на 22 години съм( скоро 23 е то ясно де) родом от 
Стара Загора! Е стига толкова автобиография, а сега малко прочетете 
и за колегите по-долу и след това разбира се разгледай първия брой 
- дано да те заинтригуваме!   

ПППееетттяяя   МММлллааадддееенннооовввааа  – www.inter-reklama.com 

Здравей и от мен читателю! Не слушай какво казва колегата, само се 

фука � ! Аз сега си живея в Словакия, иначе съм от България (е, 

много ясно). Няма да казвам на колко години съм, нали знаеш, че 

една жена никога не издава годините си! Завършила съм Моделиер 

Дизайн! Занимавам се предимно с маркетинг и реклама. 

Напоследък се вманиачих да правя и видео реклами. � Е стига 

толкова за мен, минавай приятелите ни по-долу! 

РРРооосссиии   иии   ПППеееттткккооо   ДДДииимммооовввиии  – www.postvai.com 

Здравейте и от нас, уважаеми читатели! Роси кажи първо за себе си, 
тъй като съм кавалер, а ти дама ти давам право да си първа!  

Хм. Завършила съм стопанско управление! Мениджър съм на 
“www.postvai.com”. Занимавам се професионално със Link Building, 
интернет маркетинг и популяризиране на сайтове. Била съм 
редактор на редица форуми като – discusno.com, директории като 
links.bg и в момента администрирам по-вече от 40 страници в които 
можете да добавите ВИП линк или банер само с едно плащане! 
Давай сега ти Петко! 

Хм.Завършил съм психология. Работил съм в областта на 
образованието и в момента съм докторант. Имам доста 
разнообразни интереси като моделиране, PR и др! Стига толкова за 
нас , давай сега направо към статиите! Пожелаваме ти приятно 
четене! 
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Здравей! Да, да на теб говоря уважаеми читателю! Имаме страхотно предложение за теб и 
изобщо не е за изпускане! Тази страница е направено само и единствено за тебе!  
 
Ако искаш да станеш, част от нас просто драсни няколко реда, които те вълнуват! Ако искаш 
да изкажеш недоволство, ярост, агресия или пък да споделиш новина, любовна история, 
изобщо каквото ти е на сърце пиши ни на адрес : free_ads@abv.bg   
 

Най – добрия текст ще бъде публикуван и може и да спечели някоя друга награда! Ще кажем само толкова за сега, а вие 

не губете време, хващайте клавиатурите и почвайте да ни пишете!  
 

 
Кино 
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Време е за „Запознай се с 
малките“, още по-забавно 
продължение на комедията 
„Запознай се с Нашите“, с 
участието на Бен Стилър и 
Робърт де Ниро. 

Изминали са 10 години, през които Гейлорд „Грег“ (Бен 
Стилър) е преминал през безброй трудности докато се 
сближи със тъста си Джак (Робърт де Ниро). Грег и 
съпругата му Пам си имат близнаци, които скоро ще 
навършат 5 годинки. Грег притиснат от финансовата криза, 
започва работа във фармацевтична компания, което 
събужда параноята в Джак. Когато цялата фамилия се 
събира за рождения ден на близнаците, Грег трябва да 
докаже на Джак, че той е мъжът в къщата. Което 
естествено води до конфронтации и забавни момент. 
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През деня Брит Рийд (Сет Роугън) е 

богаташ, собственик на ежедневника 

„The Daily Sentinel”. Настъпи ли нощта 

Брит се превръща в Зеленият 

Стършел, маскиран герой борещ се 

срещу престъпността в града. Негов 

помощник е майсторът в бойните 

изкуства Като (Джей Чоу). Зеленият 

стършел използва 2 несмъртоносни 

оръжия, с които поразява злодеите в града. 

 

 

 

 
Музика 
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През 2011 година рапърът Lil Wayne 
подготвя да издаде следващия си 
албум! Той ще бъде от поредицата “The 
Carter”.  
 
Lil Wayne се надява да зарадва 
феновете си и да направи фурор с този 
албум! Той е бил подготвен да бъде 
издаден веднага след “Carter III”, но 

неговото осъществяване ще бъде през тази 2011 година! 
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Феновете на Dre , много скоро ще 
могат да чуят и да закупят най-новия 
албум на Dre. Dre заедно със Еминем 
работят по-новия албум на рап 
иконата и много скоро може би към 
март месец той вече ще бъде на 
пазара!   
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�ъвеждаща реклама - прилага се на първия стадий от жизнения цикъл на продукта. Характеризира се с:  

- голяма интензивност,  
- високи разходи (източник е печалбата на фирмата),  
- възстановяването на тези разходи става в последващите стадии от жизнения  
цикъл на продукта.  
 
Поддържаща (утвърждаваща) реклама - стабилизира и постепенно разширява търсенето. 3-те важни фактора при 
утвърждаващата реклама, от които зависи успешният ви бизнес:  
 
1. Текучество на потребителите: колкото повече се разраства пазарът с нови потребители, толкова по-системна и 
непрекъсната трябва да е рекламата.  
 
2. Честотата на покупките: при по-голяма честота на покупките е необходима редовна и засилена реклама, ако не искате 
да забравят стоката ви.  
 
3. Коефициент на забравяне: рекламирането трябва да е по-интензивно при по-малък срок на забравяне за стоката от 
потребителя.  
 
Напомняща реклама - поддържа в съзнанието на потребителя информацията за конкретна стока, фирма или марка, за да 
се запази верността към марката, без да се налага добавянето на нова информация към вече известната. За напомнящата 
реклама използвайте кратките лозунги и текстове.  
 
Един съвет: много по-ефектно е да създавате търсен на пазара продукт, отколкото да търсите пазар за новосъздаден 
продукт.  
 

Автор: Петя Младенова 
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ИНДОНЕЗИЯ 
ОСТРОВ БАЛИ , НУСА ДУА 

 

Grand Hyatt Bali 
 

Един от най-луксозните хотели в Индонезия, разположен на голям и дълъг плаж, 
който е 650 метра. 
 
Реномиран хотел, предлагащ първокласно обслужване, модерно обзавеждане и 
разнообразна кухня. Разполага с лоби бар с музика на живо, пет ресторанта с 
интернационална и местна кухня, сред които японски и балийски специалитети, както 
и италиански ресторант. Прекрасна градина заобикаля водните съоръжения на 
хотела – басейн с лагуни и мостове, водопади се стичат под формата на каскада 

директно в морето. В средата на градината се намират 5 басейна, от които основният е с дължина 120 метра, има бар-
басейн и тераса. Чадърите, хавлиите и шезлонгите са безплатни. 
 
В хотела можете да ползвате и напълно безплатно водна аеробика, волейбол, тенис на маса, миниголф. 
 

КУБА 
ВАРАДЕРО 
 

Барсело Марина Палас 
 
Хотелският комплекс е разположен на плажа на Варадеро, до пристанище Gaviota. 
Плажът на прилежащия остров Cayo Libertad е национален, природен парк. До 
централния плаж на комплекса можете да използвате shuttle-трансфер. Центърът на 
Варадеро е отдалечен на 20 км, летище Варадеро - на 41 км. 
Хотелският комплекс е разположен на едноименния остров и свързан със сушата 
чрез каменист вълнолом. Комплексът предлага рецепция, 5 бара и 6 ресторанта - 
основен, бюфет ресторант, испански ресторант, италиански ресторант , снек-бар, 
кубински ресторант с местни специалитети и морски дарове. Зоната за къпане се 

състои от 3 басейна с джакузи, детски басейн и 2 бара край басейните. На разположение на гостите са шезлонги, хавлии и 
чадъри край басейните и на плажа. В комплекса се намират още фризьор, бутик, магазин за сувенири. 
 
Хотела разполага с 2 тенис игрища, тенис на маса, бочия, билярд, дартс, фитнес, аеробика, плажен волейбол, баскетбол, 
воден баскетбол, водна гимнастика, сърфинг, катамаран, яхтинг, каяк, водни колелета, маски и шнорхели.  

 
Очаквайте още интересни места и в следващия брой 
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Интервю със собственика на сайт за месец Октомври 

2010 година „www.fmoney.info”– Свилен Димитров 

 
FREE-ADS: Първо да ни се 

представите : Как се казвате, oт 

къде сте, няколко думи за Вас 

самия!? 

Свилен Димитров: Казвам се 
Свилен Димитров, от Варна съм, 
на 34г, магистър по икономика и 
финанси. 
 
FREE-ADS:Сайтът “fmoney.info” 

ваше произведение ли е и как Ви 

хрумна идеята за него? 
Свилен Димитров: Да, сайтът е 
мой и на колега трейдър. Двамата 
сме практикуващи трейдъри и 
знаем от какво имат нужда 
колегите, които са се захванали с 
този толкова интересен бизнес. 
Проблемът, когато правех 
първите си стъпки в трейдинга 
беше, че липсваше информация, 
или тя беше изключително малко, 
четяхме наред всичко, което ни 
попадне. Когато кажеш, че 
търгуваш на пазарите, хората те 
гледаха и си мислеха, че става 
въпрос за продажба на домати 
или семки. Сега проблемът е друг 
– огромно количество 
информация, от която трейдърите 
трябва да отсяват ежедневно 
важното и това, което на практика 
ще им помогне в трейдинга. 
Нашият сайт си поставя именно 
такава цел. Да дава практическа 
информация, да бъде за 
трейдъри! Ние искаме да бъдем 
полезни на хората и работим 
всекидневно за това. 
 
FREE-ADS: Какво всъщност значи 

трейдър, тъй като FMONEY e 

портал за трейдъри? 

Свилен Димитров: Trader 
означава търговец! В по- широк 
план трейдър означава да си 
свободен! Сам да взимаш 
решения и да носиш отговорност 
за тях. Парадоксално е, че с това 
най-трудно се свиква.  
 
FREE-ADS: Забелязваме в сайта че 

има доста полезна информация 

която се обновява и сигурно 

помага на доста хора 

занимаващи се в сферата на 

финансите! Какво най-вече го 

интересува един трейдър, от 

какво той извлича най голяма 

полза от Вашият сайт? 
Свилен Димитров: Най-вече 
конкретни неща – технически 
анализ на валута, фючърси, акции, 
облигации. Отчети на големите 
компании в различни сектори на 
икономиката, котировки в реално 
време на индекси, валута, 
суровини, борсово търгувани 
фондове. Ние сме единствените в 
България, предлагащи 
изключително полезната 
програма за тест на различни 
стратегии за търговия ТЕРМНАЖ! 
 
FREE-ADS: Какви знания и умения 

ти трябват за да станеш добър 

трейдър? 
Свилен Димитров: Психологията 
е може би 50% от успеха в 
трейдинга. Ежедневно 
трейдърите воюват не с пазарите, 
а със самите себе си. Страхът и 
алчността са главните ни врагове. 
Много хора идват в трейдинга 
примамени от рекламите за лесни 
и бързи пари, купуват сигнали, 

чиито автори обещават 100 – 200 
% на месец и...след няколко 
месеца губят депозита си и 
завинаги напускат тази професия, 
така и неразбрали, че няма лесни 
пари и безплатен обяд. 
 Трейдърите, които се трудят, 
развиват своята дисциплина, 
изграждат стратегия за търговия, 
съставят правилен мъни 
мениджмънт, успяват. Много е 
важно да се създаде реалистичен 
план, който да се следва. 
Реалистичен, защото не може да 
имаш в сметката си 200$ и да 
планираш след няколко месеца 
да си купиш ферари.  
 
FREE-ADS: Скоро сайта ще има ли 

някакви подобрения относно 

към информация, която да 

помага по-вече на трейдърите в 

България? 
Свилен Димитров: Сайтът се 
развива непрекъснато, ние сме 
амбицирани да направим полезен 
за хората ресурс. След Нова 
година ще има редица 
подобрения в сайта, едно от 
които е стартиране на уникален 
по рода си курс за трейдъри, 
който ще им помогне да бъдат 
печеливши на борсите. 
 
FREE-ADS: Благодарим ви за 

отделеното време! Пожелаваме 

на Вас и вашите 

клиенти/посетители добро 

бъдещо развитие! 
Свилен Димитров: И ние 
благодарим! 
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Фондация Ейнджълс - http://www.foundationangels.org 
 

Фондация Ейнджълс http://www.foundationangels.org , се занимава с подпомагане 
материално и духовно на хора в затруднено положение, подпомагане обучението на деца и 
младежи, включително като отпуска стипендии или еднократни помощи за обучения, 
подпомагане конкретни дейности и програми на социални здравни и духовни институции, 
насочени към помощ за хора в неравностойно положение, в частност на сираци и инвалиди. 
 

 

Dark Tracker - http://darktracker.sytes.net 
 

Нов торент тракер сайт,с невероятен дизайн и добра скорост на сърфиране. 
 
 
 
 
 

 

Escort BG – Компаньонки и секси запознанства - http://www.escortbg.net 
 

Escort BG - Компаньонки и секси запознанства от EscortBG.net.High Class Escort Service 
предлага елитни компаньонки и запознанства в София и България чрез EscortBG.net. 
 
 
 
 

 

Limenice – http://limenice.com 
 

Limenice - социална мрежа за запознанства и развлечения. 
 
 
 

  
 

 
Polovinka.bg – интимни запознанства, приятелства, любов и още нещо – http://polovinka.bg 
 

Polovinka.bg - интимни запознанства, приятелства, любов и още нещо. 
 
 
 
 
 

 
Споделете снимка на Вашия десктоп в интернет – http://desktop-screenshot.com 
 

Desktop Shooter - програма за създаване на снимка на Вашия работен плот и автоматично 
качване в интернет.Бързо и лесно снимане на десктпа и качване на снимката в интернет. 
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Онлайн магазин на заложни къщи Доверие – http://zkdoverie.com 

 
Сайт и онлайн магазин на Заложни къщи Доверие - голямо разнообразие от нови и втора 
употреба златни и сребърни бижута, електроника, часовници, бяла и черна техника и много 
други. 
 
 
 

 
Презареждане и рециклиране на тонер касети за лазерни и мастиленоструйни принтери – http://www.scansystems.org 
 

Скан Системс - Презареждане и рециклиране на тонер касети за лазерни принтери. Пълнене 
на мастилени глави за мастиленоструйни принтери. Консултация. Сервиз. Гаранция за 
качество. 
 
 
 

 
Добавяне на сайт в директории – http://submit.168.bg 

 
Submit Service - Добавяне на сайт в директории, въвеждане на данни, публикуване на обяви, 
SEO оптимизация. 
 
 
 
 

 
3DM Ltd. – http://3dm-bg.com 

 
Първата и единствен фирма в България за триизмерна (3D) фотография! 
 
 
 
 
 

 
Адвокатска кантора Стойчевска – http://advokat-bul.eu 
 

Адвокатска кантора Стойчевска извършва регистрация и пререгистрация на фирми, 
абонаментно правно обслужване на фирми,пълно правно обслужване на чуждестранни 
инвестиции, изготвяне на договори, нотариални актове, събиране на вземания, изготвяне на 
индивидуални брачни договори, процесуално представителство по граждански, 
административни, изпълнителни, арбитражни дела, представителство пред държавни и 
общински институции, във връзка със снабдяване с разрешителни, лицензии и др.. 

Възможност за подаване на онлайн заявка за регистриране на Едноличен търговец, Дружество с ограничена отговорност 
или Еднолично дружество с ограничена отговорност с 20 % отстъпка от адвокатския хонорар- спестявате време, пари и 
получавате същото качество на услугата, независимо дали се намирате в същият град или държава, в който практикува 
избраният от Вас адвокат. Адвокатска кантора СТОЙЧЕВСКА дава безплатни он-лайн консултации - посетете нашият уеб 
сайт там можете да изтеглите безплатно примерни договори, жалби, молби, правни процедури и др. 
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CS-BGsky – http://www.cs-bgsky.tk 
 
Сайт за Counter-Strike. 
 
 
 
 
 

 

Обучение в България и чужбина – http://edus.bg 
 
Образование в чужбина от edus.bg. Училища и университети в чужбина и в България. Средно и 
висше образование в Германия, Франция, Америка, Канада, Англия и други. Езикови ваканции 
и езикови курсове, дипломи и сертификати, професионална реализация в чужбина. 
 
 
 

 

Stravaganza - http://www.stravaganza-bg.com 
 

International Music Festival. 
 
 
 
 
 

 

Хасеп – http://www.haccp-bg.com 
 

Предлагаме изготвяне на системи за управление безопасността на храните(системи за 
самоконтрол, haccp, добри търговси и хигиенни практики). Ние сме млад, енергичен екип. 
Имаме служители с опит от риокоз(хеи) и с дипломи за одит на обекти за хранене. Бързо 
изготвяне, една година безплатна поправка на системата и защитата й при нужда в риокоз. 
 
 

 
Намери топката – http://nameritopkata.com 
 

Най-новата браузър игра в мрежата. Включи се в играта. Намери топката. Грабни награда. И 
ти бъди в онлайн играта. 
 
 
 
 

 
Кърти, чисти, извозва – http://kartene.net 
 

Кърти Чисти Извозва е специализирана фирма ориентирана професионално в областта на 
къртачните услуги. Предлагаме затворен цикъл от услуги,което включва къртене,разбиване 
или демонтаж, почистване на строителни отпадъци, тяхното извозване с наш транспорт. 
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CS Hardstrike – http://www.cs-hardstrike.info 
 

Вашият CS портал. 
 
 
 
 
 

 

Дипломни и курсови работи, есета, реферати – http://diplomni.alle.bg 
 

Дипломни работи, курсови работи, есета, реферати, студентски разработки за университети, 
колежи, висши училища. Индивидуално изготвяне на дипломни и курсови работи. 
 
 
 
 

 

Сайт на месец Октомври 2010 
Портал за трейдъри – http://fmoney.info 

 
Новини от финансовия свят, анализи, котировки. 
 
 
 
 
 

 
Канал Експерт – професионално отпушване на канали – http://www.kanalexpert.com 

 
Канал Експерт - професионално отпушване на канали, мивки, сифони, тоалетни със 
специализирана техника. Ремонт и изграждане. Спешна помощ. 
 
 

  
 

�

Красота и сила ООД – http://power-beauty.com 
 

Онлайн магазин за хранителни добавки за културисти, спортисти и всички, които желаят да 
изглеждат, и да се чувстват добре. Най-качествените протеини, аминокиселини, витамини и 
минерали от най-добрите производители. 
 
 
 

 
Пестим енергия – електронен магазин – http://www.pestimenergia.bg 
 

Тук може да намерите голямо разнообразие от качествени продукти с разумни цени в редица 
сфери: ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ, КЛИМАТИЗАЦИЯ, СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ, ОТВОДНЯВАНЕ, 
ИНТЕРИОР и ФАСАДА. И нещо повече: Нашият екип е готов да отговори на Вашите въпроси!  
 
 
 

�

���



�

�

�������������1��������BCDC�4�2����
�

Синтагма – преводи, легализации, езикови курсове – http://syntagma.dir.bg 
 

Лицензирани преводи от заклети преводачи на документи, специализирани (икономически, 
технически, медицински, банково дело, договори, съдебни решения и др.) и общи текстове. 
Превод на аудио и видео - материали, на субтитри. Монтаж на субтитри. Сваляне на текст от 
аудио (видео) носител. Преводи от чужд на чужд език (английски/френски/руски). 
Легализация на документи. Подготовка за интервю при кандидатстване за емиграция в 
Квебек. Превод на комплект документи. Усилена практика преди интервюто. Курсове и уроци 

по френски, английски, испански. Индивидуално обучение. Курсове за двама души. 
 

 
Дентално депо ЕТ Илияна Иванова 97 - Внос и търговия със стоматологични и зъботехнически материали –  

http://www.ilivanova-dental.com 
 

Дентално депо ЕТ Илияна Иванова 97 - Внос и търговия със стоматологични и зъботехнически 
материали, консумативи и техника. Фирмата предлага дентални продукти на водещи в 
бранша производители от Германия - ВОКО, ВП Дентал, Твърдосплавни и диамантени борери 
БУШ; Франция, Лихтенщайн - Полирни гуми Кенда. 
 
 

 
Network World Alliance Bulgaria – http://www.my-nwa-bg.com  
 

ОТКРИВАНЕ декември 2010 година! NWA БЪЛГАРИЯ - работни места - кариера с много 
възможности - голeми бонуси - екип на свободна практика. 
 
 
 
 

�

Сувенири от дърво и кожа – http://www.souvenirs-totevi.com 
 

Изработвам дървени сувенири /фигури на животни, лица на личности и други/, табелки за 
врати, надписи върху дърво, дървени менюта за механи и други. При проявен интерес 
изпращаме снимки. Цената е ориентировъчна и зависи от модела и размерите. 
 
 
 

 
CS Prolan – http://cs-prolan.net 
 

Сайтът е създаден с цел всичко, отнасящо се до CS да бъде лесно намирано на едно място 
Ако имате нужда от помощ. 
 
 
 
 

�

Спално бельо – http://divdom.com 
 
Див дом - онлайн магазин за спално бельо, шалтета за спалня, кувертюри, дамаски за мека 
мебел, хавлиени кърпи, халати за баня. Безплатна доставка за цялата страна при поръчки над 
200 лв. 
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Хамалски услуги – http://hamali.co 
 
Хамали за град София, статии за хамали, преместване , продажба на кашони и опаковки. 
 
 
 
 
 

 
Обяви | Каталог на фирми и сайтове | Безплатни обяви – http://infodir.org 

 
Безплатни обяви, каталог на фирми, сайтове, обяви за работа. Информационен портал. Бизнес 
каталог. Добави своята фирма, сайт, обява. 
 
 

  
 

 
Мебели Янев – http://www.mebeliyanev.com 
 

Мебели Янев - Производство на мебели, матраци, кухненски ъгли, маси ,столове ,холни 
гарнитури ,трапезни ъгли, холни ъгли, бюра, спални легла, дивани, разтегателни канапета, 
ракли, скринове ,ъглови легла, легла приста, шкафове за обувки, антрета, гардероби, холни 
маси на производствени цени. 
 
 

 
Счетоводство, Одит, Административни услуги – http://www.milaconsult.eu 
 

Основната задача на нашия екип, е да бъдем от полза за развитието на Вашия бизнес в 
областта на счетоводство (текущо счетоводство, годишно счетоводно приключване) одит, 
регистрация на фирма, пререгистрация, административни услуги, ТРЗ и личен състав. 
Компанията ни ще Ви осигури безпроблемно протичане на ежедневната организация на 
Вашата работа и тази на Вашите служители. Ние ще разгледаме текущите проблеми, с които 
се сблъсквате в хода на професионалното Ви израстване с оглед на присъщото им значение. 

Избирайки \"Мила Консулт\" за обслужване на Вашето счетоводство (текущо или годишно), Вие ще получите 
конкурентни цени и високо качество. Независим одит, проведен от нашата фирма, ще Ви помогне да се уверите в 
способностите на Вашите финансови служители. Ако Вашият бизнес стартира сега, ние ще Ви съдействаме в развитието 
на процеса по регистрация на фирма. Приоритет за нас, е да Ви уверим, че доверявайки се на \"Мила Консулт\", Вие 
взимате вярното решение и споделяте потребностите и задълженията си с точните хора. 
 

 
Асансьори Мила Лифт – http://www.milalift.com 
 

“МИЛА ЛИФТ” ООД е създадена през 1995 год. в гр.София. От самото начало на нашата 
дейност, ние отдаваме приоритетно значение на доставка, монтаж, ремонт, сервиз, 
преустройство и модернизация на асансьори, като начин за улесняване на ежедневния живот 
и допринасяне за комфорта на всеки човек. Във фирмата работят двадесет и пет високо 
квалифицирани специалисти, придобили опит в монтаж и сервизно обслужване на асансьори и 
ескалатори на международно утвърдени фирми.  
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Покер за начинаещи 
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exas Poker е вече една от водещите игри в света! Може да се каже даже , че е 

достигнал нивото на футбола по популярност. Много от днешните световно 
известни покер играчи са почнали от нулата, някои от тях даже изкарват 
прехраната си благодарение изцяло на покера, което е супер!  
 
За да станеш добър играч се иска да бъдеш много търпелив докато постигнеш 
високи резултати. В този брой ще Ви кажем как да играете, ако сте начинаещ 
играч и искате да печелите!  
 

 
За да се научите да играете добре, Ви предлагаме да играете само на Sit&Go Free Tournaments (в края на статията вижте 
къде можете да играете такива турнаменти). Когато започнете да играйте Texas Poker и е за първи път, играйте само на 
сигурни карти! Какво имам предвид под сигурни – само чифтове (AA;KK;JJ), само силни карти – (AJ,AQ,AK,A10,KQ,KJ,K10). По 
този начин успеха Ви е гарантиран да спечелете ръката около 80%. 
 
Понякога доста успешно за начинаещите играчи е да играят агресивно! По принцип на Sit&Go Tournaments, които са Limit е 
трудно да играеш агресивно, но ако е No Limit можеш да откажеш опонента си и той да фолдне.  
 
Къде можете да започнете да играете безплатно и да печелите без да влагате никакви парични средства?  

 

Един от водещите покер сайтове в момента е www.everestpoker.com ! Свалете си браузъра, регистрирайте се, направете си 
money акаунт и започнете да играйте безплатно! Дайте на Sit&Go и после търсете маса Shasta или Sixty! 
 
Започнете сега и разберете дали сте добър покер играч!  
 

Автор: Димитър Христов 
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Pay per click система 

 
 
Много от Вас сигурно са чували за тази система наречена “Pay per click”. Много от Вас сигурно са спечелили добри пари от 
нея или пък някои им е писнало да чакат да достигнат някаква сума пари и да си я дръпнат и са се отказали. Но какво 
всъщност представлява “Pay per click” системата и как можете да печелите сравнително бързо. 
 
„Pay per click” системата е базирана на реклами! Трябва да гледаш една реклама за 30 секунди и след като мине това 
време ти печелиш $0,01 на реклама. На ден можеш да гледаш между 4 – 20 реклами, зависи в кой сайт си се регистрирал и 
той с колко рекламодатели разполага! Знам, знам сега си казваш „ам, то по $0,01 на реклама, няма никакъв смисъл”, но 
почакай да ти кажа как доста бързо можеш да забогатееш!  
 
Не всички сайтове изплащат, това което си направил. Има обаче и коректни сайтове , които ще ти кажа да се регистрираш 
за да си сигурен, че ще получиш парите си! Такива сайтове са www.onbux.com и www.neobux.com.  
 
Колко можеш да спечелиш от тези сайтове, сигурно се питаш! Сега ще направим една примерна сметка и ще видиш: 
Ти на ден можеш да гледаш по 4 реклами = $0,04 
Твоите реферали за ден 100 човека (това са хора под тебе, които си закупил или привлякъл към себе си) гледат и те по 4 
реклами = 100х0,04=$4,00 
Общо на ден ти печелиш = $4,04 
За месец печелиш = $121,20 
 
И това всичко е само от 3 минути отделени всеки ден! Запомни обаче, че ако не гледаш всеки ден рекламите, твоите 
реферали няма да ти носят пари! За да са активни, трябва и ти да си активен. 
 
Сега ще ти кажа как за доста малко време да постигнеш, бързи успехи в тези сайтове! 

 

Влез в сайтовете, регистрирай се и започни да гледаш рекламите (VIEW ADS/VIEW ADVERTISEMENTS). Най – важното в това 
начинание е да бъдеш търпелив. След 16 дена гледане на реклами ти ще си постигнал сумата от $0,66 в единия сайт,  а в 
другия ти трябват около 18 дена за да постигнеш сумата от $0,75. Чрез спечелените пари до момента си закупи реферали. 
С тези суми ще можеш да си вземеш като за начало само трима човека (реферали), които да ти носят печалби! След 7 дена 
с помощта на твоите реферали (referrals) ти отново ще си постигнал сумата от $0,66 и $0,75! Закупи си отново още 3 
реферала. И така докато не достигнеш сумата от около 400 - 500 реферала. Но отново ти напомням иска се много 
търпение. Ще почнеш да трупаш суми с много бързо темпо по този начин. 
 
Желая Ви успех!  
 
Очаквайте в следващият брой как да печелиш пари от Рулетката в онлайн казината  
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- Еййй, имало живот и извън 
интернет!  
- Верно ли?!? Дай линк! 

��� 
Една блондинка се опитва да измие 
сапуна с мокри кърпички,но не 
става. 
Другата: 
-Много си глупава!Потопи я във 
вода и готово! 

��� 
Вървят по улицата две мутри. 
Единият вика: 
- Я гледай на земята се търкалят 10 
долара! 
Втория се навежда, вдига 
банкнотата, поглежда я, хвърля я 
отново на земята и казва: 
- Тия са фалшиви! 
- Я па ти, как позна бе? 
- Ами имаше две нули! 

��� 
Чапаев бил много болен и стоял на 
системи. Петка отишъл да му 
запише последните думи. Извадил 
лист и химикал и ги дал на Чапаев 
да напише нещо. Той написал нещо 
и му го върнал. Петка прибрал 
листчето без да го чете. На другия 
ден на погребението на Чапаев 
извадил листчето за да прочете 
последните му думи: – Петка идиот 
такъв, стани от маркуча с кислорода! 

��� 
Пиян мьж се прибира и жена му 
започва да вика: 
- Къде беше бе, пияницо? 
- Играх шах с Пешо. 
- А защо миришеш на ракия? 
- Че на шах ли да мириша? 

 

 
 

Митничар се връща вкъщи по – 
рано. Жена му гола в спалнята. 
Притеснена. Той: 
- Тук има мъж! Казвай къде е? 
Тя отрича. Той вади пищова и тръгва 
да търси из апартамента. Поглежда 
в кухнята: 
- Тук няма никой. 
Поглежда в банята: 
- Тук няма никой. 
Поглежда в гардероба – отвътре 
една трепереща ръка подава 200 
марки. Митничарят ги взема , 
затваря гардероба и казва: 
- И тук няма никой. 

��� 
Студент се явява на изпит. Нищо не 
знае и решава да подкупи 
професора. Предава си работата, и в 
студентската книжка загръща 6 
банкноти с бележка ”по една за 
всяка единица”. 
След изпита си получава книжката, а 
в нея – четири банкноти и бележка 
”ресто”. 

��� 
- Тате, може ли да отида на 
дискотека? 
- Да! И ако видиш майка си, кажи й да 
се прибира. 

��� 
Един човек можел да приказва с Бог. 
Попитал го: 
- Кога ЦСКА пак ще е шампион? 
- Няма да е скоро – отвърнал господ. 
- А кога ЦСКА пак ще спечели купата 
на България? 
- Това, за съжаление, няма да можеш 
да го доживееш! – казал господ. 
- А кога ЦСКА ще спечели купата на 
УЕФА? 
В този момент Бог заплакал. Човекът 
го попитал защо плаче, а господ му 
проговорил със сълзи: 
- Това и аз няма да мога да го 
доживея… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Госпожата по история вдига Мария на 
картата и пита: 
- Покажи ми къде е Америка! 
Мария посочва: 
- Тук! 
Госпожата: 
- Добре. А сега деца, кажете кой е 
открил Америка? 
Деца в един глас: 
- Мария! 

��� 
Две баби седят на една пейка, 40 
градуса жега. Едната казва на 
другата: 
- Пенке, не ти ли мирише на мърша? 
Пенкееееееееееееееееееее! 
Пенкеееееееееееееее! 

��� 
Бай Ганьо, американецът и 
англичанинът отишли до една 
пещера. Първо влязъл американецът 
и чул: 
- Аз съм Синьото око. - и избягал. 
След това влязъл англичанинът и той 
също чул: 
- Аз съм Синьото око. - и той избягал. 
Накрая влязъл Бай Ганьо и като чул: 
Аз съм Синьото око. - казал: 
- Гледай да не ти насиня и другото! 
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Скъпа моя съпруго, 
През изтеклите 365 дни на отчетната година аз се интересувах от теб 365 дена от който в 36 случая имах успех. Това 
означава средно по 1 път на 10 дни. 
 
Причините са следните: 
- 17 пъти ти беше студено; 
- 18 пъти ти беше топло; 
- 5 пъти детето беше будно; 
- 52 пъти беше много изморена; 
- 93 пъти по технически причини не беше възможно; 
- 9 пъти беше много късно защо си чатиш в Svejo.net; 
- 6 пъти беше много рано и не си успяла да си прочетеш emaiите за днес; 
- 11 пъти миришех на алкохол; 
- 24 пъти прозорците и вратите бяха отворени и съседите можеха да чуят; 
- 9 пъти имаше зъбобол; 
- 6 пъти те болеше главата; 
- 20 пъти нямаше настроение; 
- 12 пъти имаше нова фризура и трябваше да я пазя; 
- 6 пъти трябваше да ходим на лекар на другия ден; 
- 25 пъти беше закъсняла и изморена от работа. 
Общо 329 дена. 
 
От 36те случая в който имах успех не беше удоволствие за теб по следните причини: 
- 21 пъти ме молеше да свърша по-рано; 
- 2 пъти установи, че тавана трябва да се боядиса; 
- 11 пъти трябваше да те събудя за да ти кажа, че съм свършил. 
И всичко това за една година!!!  
 
 

Автор: Петко Димов 
 
 

 



  


