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ТЮТЮН КАЧЕСТВО
тютюн
ние се водим от волята за съвършенство
във всеки един етап от производството.
Нашите продукти са резултат от непрекъсната работа
и стремеж да надминем
очакванията на най-взискателните потребители.
За да направим съвършената цигара,
ние внимателно подбираме най-качествените тютюни.
Всяка една от нашите марки се отличава със свой собствен,
уникален вкус, оценен подобаващо
от експерти и клиенти.
Избирайки нашите продукти,
потребителите получават
не само високо качество, а и стил.
нашите цени:
1 kg.king tabaco 60 lv. ot 2 kg na gore bezplatna dostavka
1 кг. стандартна виржиния 60 лв. - от 2кг безплатна доставка
1кг. златна виржиния 70 лв. - от 2кг безплатна доставка
1кг.давидоф 70 лв- от 2кг безплатна доставка
1кг.малборо 70 лв.- от 2кг безплатна доставка
1кг.камел 70 лв. - от 2кг безплатна доставка
tel.0876626942 ili 0876174042
за поголеми поръчки цената е по договаряне
www.tutunbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/89151/tyutyun-kachestvo

LED крушка
LED крушка, ORAX G3513609WWW, G24, 9W
http://obiavidnes.com/obiava/89437/led-krushka

LED крушка
LED крушка, ORAX MSL10360LCLG, E40, 64W
http://obiavidnes.com/obiava/89436/led-krushka

LED мебелно осв. тяло
LED мебелно осв. тяло, ORAX LDLH00101CW, 1W, DC 3.5V, Студено бяла
http://obiavidnes.com/obiava/89435/led-mebelno-osv-tyalo

LED мебелно осв. тяло
LED мебелно осв. тяло, ORAX LRLH01301025WCW, 0.25W, DC 12V, Студено бяла
http://obiavidnes.com/obiava/89434/led-mebelno-osv-tyalo

LED мебелно осв. тяло
LED мебелно осв. тяло, ORAX LRLH019031WCW, 1W, DC 12V, Студено бяла
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http://obiavidnes.com/obiava/89433/led-mebelno-osv-tyalo

LED осветително тяло за вграждане
LED осветително тяло за вграждане, ORAX LDLB16WWW, 16W, AC 220V, Жълто бяла
http://obiavidnes.com/obiava/89432/led-osvetitelno-tyalo-za-vgrajdane

ЧЕХИЯ БЕЗ КОМИСИОН ПОСТОЯННА РАБОТА ЗА ЖЕНИ МЪЖЕ СЕМЕЙСТВА
БЕЗ
ТАКСИ
В
БЪЛГАРИЯ.
ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства
за
бирена
фабрика,шоколадова
фабрика,заводи,цехове,фабрики,складове,европалети,печатница,пекарна,пералня,завод за авточасти,цех за пакетиране на
кайма,цех за пластмасови бутилки,цех за боядисване на джанти,цех за ламинат,цех за млечни продукти,склад за
плодове,склад за перилни препарати и много други позиции ТД,осигуровки,заплата 650-750 евро.Строители всички
специалности и общи работници,заварчици СО2,аргон и други работни места заплата 800-1200 евро,ТД,осигуровки.За
всички работни места седмичен аванс 1000 крони,еквивалент на 40 евро. Работи се с договор и стажа се признава в
България.Език не е задължителен.Подсигурени квартири. Гарантирано посрещане,настаняване,започване на
работа,получаване на възнаграждението. За контакти работни дни от 9 до 16 ч.на тел- 0886090826
http://obiavidnes.com/obiava/89431/chehiya-bez-komision-postoyanna-rabota-za-jeni-myje-semeystva

LED осветително тяло за вграждане
LED осветително тяло за вграждане, ORAX LDLB9WWW, 9W, AC 220V, Топло бяла
http://obiavidnes.com/obiava/89430/led-osvetitelno-tyalo-za-vgrajdane

LED осветително тяло за вграждане
LED осветително тяло за вграждане, ORAX LDLKDR11007NWW, 10W, AC 220V, Топло бяла
http://obiavidnes.com/obiava/89429/led-osvetitelno-tyalo-za-vgrajdane

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/89428/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/89427/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

LED осветително тяло за вграждане
LED осветително тяло за вграждане, ORAX LGLH00701CW, 2.2W, AC 220V, Неутрално бяла
http://obiavidnes.com/obiava/89426/led-osvetitelno-tyalo-za-vgrajdane

LED осветително тяло за вграждане
LED осветително тяло за вграждане, ORAX O120214WNW, 14W, AC 220V, Неутрално бяла
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http://obiavidnes.com/obiava/89425/led-osvetitelno-tyalo-za-vgrajdane

LED осветително тяло за вграждане
LED осветително тяло за вграждане, ORAX ODLS530WNW, 30W, AC 220W, Неутрално бяла
http://obiavidnes.com/obiava/89424/led-osvetitelno-tyalo-za-vgrajdane

LED осветително тяло за вграждане
LED осветително тяло за вграждане, ORAX ODLS530WWW, 30W, AC 220V, Топло бяла
http://obiavidnes.com/obiava/89423/led-osvetitelno-tyalo-za-vgrajdane

ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС ... !!!
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме
Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
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 СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 !
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 !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското – фирмено право основните услуги, които кантората предлага са :
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
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7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/89422/yuridichesko--sydeystvie-za-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--osvobojdavane-ot

ТЪРГОВСКО ПРАВО - Покупко - Продажба на Фирми със Задължения ... Предлагаме
Перфектно Съдействие за Освобождаване от Солидарната Отговорност !!!
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме
Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
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 СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
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ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 !
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 !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското – фирмено право основните услуги, които кантората предлага са :
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
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http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/89421/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya--predlagame-perf

ТЪРГОВСКО ПРАВО - Покупко - Продажба на Фирми със Задължения ... Предлагаме
Перфектно Съдействие за Освобождаване от Солидарната Отговорност !!!
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме
Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
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 СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 !
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 !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското – фирмено право основните услуги, които кантората предлага са :
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
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11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/89420/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya--predlagame-perf

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ + ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме
Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
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 СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 !
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 !
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В областта на търговското – фирмено право основните услуги, които кантората предлага са :
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/89419/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata-otgovornost-za-1-

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, СД, АД, ЕАД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ и ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме
Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
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Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 !
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 !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското – фирмено право основните услуги, които кантората предлага са :
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
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16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/89418/kupuvame-eood-ood-sd-ad-ead-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-otgovornost-

ТЪРГОВСКО ПРАВО - "КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ + ОСВОБОЖДАВАМЕ
ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме
Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
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 СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 !
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 !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското – фирмено право основните услуги, които кантората предлага са :
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
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3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/89417/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata

ТЪРГОВСКО ПРАВО - КУПУВАМЕ БИЗНЕС... АД, СД, ЕАД, ООД, ЕООД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ
и ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме
Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
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 СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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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 - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 !
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 !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското – фирмено право основните услуги, които кантората предлага са :
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
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ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/89416/tyrgovsko-pravo---kupuvame-biznes-ad-sd-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya-i-osv

LED осв.тяло за стена
LED осв.тяло за стена, ORAX LRLH0200105WCW, 2.5W, DC 12V, Студено бяла
http://obiavidnes.com/obiava/89415/led-osvtyalo-za-stena

LED осв.тяло за стена
LED осв.тяло за стена, ORAX LWLHKH1001CW, 1.5W, AC 220V, Студено бяла
http://obiavidnes.com/obiava/89414/led-osvtyalo-za-stena

LED осв.тяло за стена
LED осв.тяло за стена, ORAX LWLHKH1002CW, 1.5W, AC 220V, Студено бяла
http://obiavidnes.com/obiava/89413/led-osvtyalo-za-stena

LED осв.тяло за стена
LED осв.тяло за стена, ORAX LWLHLH02001CW, 1.7W, DC 12V, Студено бяла
http://obiavidnes.com/obiava/89412/led-osvtyalo-za-stena

Работа в Чехия БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Работа за мъже,жени и семейства до 55 год. за следните позиции :
1. з-д за кис.мляко – 80 CZK - 880 EUR
2. месокомбинат – 80 CZK – 880 EUR
3. пекарна – 70 CZK – 770 EUR
4. з-д за шоколад – 70 CZK – 770 EUR
5. склад за санитарни продукти – 80 CZK – 880 EUR
6. склад плод и зеленчук 70 CZK – 770 EUR
7. цех за сандвичи – 75 CZK – 825 EUR
8. ф-ка за пастет – 75 CZK – 825 EUR
9. оранжерии 75 CZK – 825 EUR
10. склад Пенни Маркет – на заработка (само мъже до 40 год. средно се заработват по 900 евро на месец ),
11. Теско, Кауфланд – 80 CZK – 880 EUR
12. камериерки – 75 CZK – 825 EUR
13. сладкарски цех – 80 CZK – 880 EUR
14. лаковна (бояджийски цех) – 70 CZK – 770 EUR
15. птицекланица – 80 CZK – 880 EUR
16. ф-ка за парфюми – 85 CZK – 935 EUR
17. з-д Шкода от 90 до 130 CZK ( набират се хора със средно ниво чешки език ),
18. пивоварен з-д "Kozel", “Gambrinus “ – 90 CZK – 990 EUR
19. склад за промишлени стоки 80 CZK – 880 EUR
20. ф-ка за пластмасови бутилки – 75 CZK – 825 EUR
21. шивачи/ки – 100 CZK – 1100 EUR
22. цех за европалета – 80 CZK – 880 EUR
23. цех за салати – 80 CZK – 880 EUR
24. ф-ка за бисквити – 70 CZK – 770 EUR
25. селско стопанство и животновъдство – 85 CZK – 935 EUR
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26. строителство широкоспектърен профил от 100 – 150 CZK – 1000 – 1400 EUR
27. заварчици на СО2 , аргон , електрод от 110 – 200 CZK – 1000 – 1800 EUR
28. шлосери – 100 CZK – 1000 EUR
29. ел техници – 120 CZK – 1200 EUR
30. електорокаристи – 90 CZK. и др. – 1000 EUR
Заплата от 750 – 1500 евро в зависимост от позицията. Трудов договор и осигуровки по чешкото законодателство,
валидни за България. Всяка седмица аванс до заплата, осигурена квартира ( към някоя от позициите е безплатна, а на
други се спират по 100 евро с включени консумативи ).
http://obiavidnes.com/obiava/89411/rabota-v-chehiya-bez-posrednici

INVESTCONSULT GROUP INC.-Юридическо съдействие за изкупуване на фирми АД, ЕАД,
ООД, ЕООД, СД със задължения,финансови и юридически проблеми.
INVESTCONSULT GROUP INC.-Юридическо съдействие за изкупуване на фирми АД, ЕАД, ООД, ЕООД, СД със
задължения,финансови и юридически проблеми.
КОМПЛЕКСНИ ПРАВНИ УСЛУГИ-Правни и бизнес-консултанти специализирани в предоставянето на професионални
юридически, финансово-счетоводни, административни и консултантски услуги за корпоративни клиенти.
Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения.
Ние осигуряваме Нов собственик на Фирмата със Задължения, също така Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция,
Пълна Промяна по Обстоятелствата.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
INVESTCONSULT GROUP INC.
тел:0897558320 0876746035
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ,И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/89410/investconsult-group-inc-yuridichesko-sydeystvie-za-izkupuvane-na-firmi-ad-ead-o

INVESTCONSULT GROUP INC.-Юридическо съдействие за изкупуване на фирми АД, ЕАД,
ООД, ЕООД, СД със задължения,финансови и юридически проблеми.
INVESTCONSULT GROUP INC.-Юридическо съдействие за изкупуване на фирми АД, ЕАД, ООД, ЕООД, СД със
задължения,финансови и юридически проблеми.
КОМПЛЕКСНИ ПРАВНИ УСЛУГИ-Правни и бизнес-консултанти специализирани в предоставянето на професионални
юридически, финансово-счетоводни, административни и консултантски услуги за корпоративни клиенти.
Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения.
Ние осигуряваме Нов собственик на Фирмата със Задължения, също така Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция,
Пълна Промяна по Обстоятелствата.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
INVESTCONSULT GROUP INC.
тел:0897558320 0876746035
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Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ,И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/89409/investconsult-group-inc-yuridichesko-sydeystvie-za-izkupuvane-na-firmi-ad-ead-o

LED осв.тяло за стена
LED осв.тяло за стена, ORAX LWLHLH02101CW, 0.75W, DC 12V, Студено бяла
http://obiavidnes.com/obiava/89408/led-osvtyalo-za-stena

LED спот за монтаж на стена/таван
LED спот за монтаж на стена/таван, ORAX LCLKDR42009WWW, 3W, AC 220V, Топло бяла
http://obiavidnes.com/obiava/89407/led-spot-za-montaj-na-stenatavan

LED спот за стена
LED спот за стена, ORAX LWLH006022WNW, 2W, DC 12V, Неутрално бяла
http://obiavidnes.com/obiava/89406/led-spot-za-stena

LED спот за стена
LED спот за стена, ORAX LWLH02202CW, 1W, AC 220V, Студено бяла
http://obiavidnes.com/obiava/89405/led-spot-za-stena

15.6" (39.62 cm) Acer Aspire VN7-591G (NX.MQLEX.034)
15.6" (39.62 cm) Acer Aspire VN7-591G (NX.MQLEX.034), двуядрен Intel Core i5 4210H 2.9/3.5GHz, FULL HD LED Display &
nVidia GeForce GTX 860M 2GB (HDMI), 8GB, 1TB HDD, 3x USB 3.0, Linux, 2.4kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89404/156-3962-cm-acer-aspire-vn7-591g-nxmqlex034

15.6" (39.62 cm) Acer E5-511G-P78P (NX.MQWEX.007)
15.6" (39.62 cm) Acer E5-511G-P78P (NX.MQWEX.007), четириядрен Intel Pentium N3530 2.16GHz/2.58GHz, HD LED Display
& nVidia GeForce GT 810M 1GB (HDMI), 4GB, 1TB HDD, USB3.0, Linux, 2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89403/156-3962-cm-acer-e5-511g-p78p-nxmqwex007

15.6" (39.62 cm) Acer E5-572G-58BA (NX.MQ0EX.029)
15.6" (39.62 cm) Acer E5-572G-58BA (NX.MQ0EX.029), двуядрен Intel Core i5 4210M 2.6/3.2 GHz, HD LED Display & nVidia
GeForce GT 840M 2GB (HDMI), 4GB, 1TB HDD, USB3.0, Linux, 2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89402/156-3962-cm-acer-e5-572g-58ba-nxmq0ex029

Счетоводни услуги София град
Счетоводни услуги София град
Счетоводни услуги Терзиев и Ко София. Абонаментни и еднократни счетоводни услуги с гаранция за отлично качество.
Пълно счетоводно обслужване от А до Я на счетоводството, данъчни консултации. ТРЗ услуги, ДДС, годишно
приключване, регистрации, консултации. Ниски цени, безплатни услуги, бонуси. Тези, които ни се довериха, ни
благодариха. www.terzieviko.bg
http://obiavidnes.com/obiava/89401/schetovodni-uslugi-sofiya-grad

15.6" (39.62 cm) HP 255 (J4R72EA)
15.6" (39.62 cm) HP 255 (J4R72EA), двуядрен AMD E1-6010 1.35 GHz, HD LED Display (HDMI), 2GB, 500GB HDD, USB3.0,
Windows 8.1, 2.15kg, 2г. гаранция
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http://obiavidnes.com/obiava/89400/156-3962-cm-hp-255-j4r72ea

15.6" (39.62 cm) HP ProBook 450 G2 (J4S43EA)
15.6" (39.62 cm) HP ProBook 450 G2 (J4S43EA), двуядрен Intel® Core™ i3 4030U 1.9 GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB,
500GB HDD, 2x USB3.0, 2.06kg, Free DOS, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89399/156-3962-cm-hp-probook-450-g2-j4s43ea

15.6" (39.62 cm) HP ProBook 450 G2 (J4S69EA)
15.6" (39.62 cm) HP ProBook 450 G2 (J4S69EA), вуядрен Intel® Core™ i5 4210U 1.7/2.7 GHz, HD LED Display & AMD Radeon
R5 M255, 2GB (HDMI), 8GB, 1TB HDD, 2x USB3.0, 2.06kg, Free DOS, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89398/156-3962-cm-hp-probook-450-g2-j4s69ea

15.6" (39.62 cm) HP ProBook 450 G2 (J4S97EA)
15.6" (39.62 cm) HP ProBook 450 G2 (J4S97EA), двуядрен Intel® Core™ i7 4510U 2.0/3.1 GHz, HD LED Display & AMD
Radeon R5 M255 2GB (HDMI), 8GB, 1TB HDD, 2x USB3.0, Free DOS, 2.11kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89397/156-3962-cm-hp-probook-450-g2-j4s97ea

17.3" (43.94 cm) HP ProBook 470 G2 (G6W66EA)
17.3" (43.94 cm) HP ProBook 470 G2 (G6W66EA), двуядрен Intel® Core™ i7 4510U 2.0/3.1 GHz, HD+ LED Display & AMD
Radeon R5 M255 2GB (HDMI), 8GB, 1TB HDD, 2x USB3.0, 2.84kg, Free DOS, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89396/173-4394-cm-hp-probook-470-g2-g6w66ea

Switch HP 1405-5G (J9792A)
Switch HP 1405-5G (J9792A), 5Port 1000Mbps
http://obiavidnes.com/obiava/89395/switch-hp-1405-5g-j9792a

Switch HP 1405-5 (J9791A)
Switch HP 1405-5 (J9791A), 5Port 100Mbps
http://obiavidnes.com/obiava/89394/switch-hp-1405-5-j9791a

Switch HP 1405-8 (J9793A)
Switch HP 1405-8 (J9793A), 8Port 100Mbps
http://obiavidnes.com/obiava/89393/switch-hp-1405-8-j9793a

Switch HP 1410-8 (J9661A)
Switch HP 1410-8 (J9661A), 8Port 100Mbps
http://obiavidnes.com/obiava/89392/switch-hp-1410-8-j9661a

Switch HP 1810-24 V2 (J9801A)
Switch HP 1810-24 V2 (J9801A), 22Port 100Mbps, 2Port 1000Mbps, 2Port 1000Mbps SFP
http://obiavidnes.com/obiava/89391/switch-hp-1810-24-v2-j9801a

Switch HP 1810-48G (J9660A)
Switch HP 1810-48G (J9660A), 48Port 1000Mbps, 4Port 1000Mbps SFP
http://obiavidnes.com/obiava/89390/switch-hp-1810-48g-j9660a
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Детективска агенция Авалон-24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и …
Бързи ,качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/89389/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi

Switch HP 1910-24 (JG538A)
Switch HP 1910-24 (JG538A), 24Port 100Mbps, 2Port 1000Mbps
http://obiavidnes.com/obiava/89388/switch-hp-1910-24-jg538a

Switch HP 2615-8-PoE (J9565A)
Switch HP 2615-8-PoE (J9565A),8Port 100Mbps,2 dual-personality ports
http://obiavidnes.com/obiava/89387/switch-hp-2615-8-poe-j9565a

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/89386/3d-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/89385/3d-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/89384/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
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Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби , издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http;//hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/89383/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

Switch HP 2620-24 (J9623A)
Switch HP 2620-24 (J9623A), 24Port 100Mbps, 2Port 1000Mbps, 2Port open mini 1000Mbps SFP
http://obiavidnes.com/obiava/89382/switch-hp-2620-24-j9623a

ТЪРГОВСКО ПРАВО - Покупко - Продажба на Фирми със Задължения ... Предлагаме
Перфектно Съдействие за Освобождаване от Солидарната Отговорност !!!
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме
Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
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 СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 !
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 !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
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В областта на търговското – фирмено право основните услуги, които кантората предлага са :
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/89381/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya--predlagame-perf

28Г СВОБОДНА ЖЕНА ТЪРСИ МЪЖ ОБИЧАЩ ФРЕНСКИТЕ ЛАСКИ
28Г СВОБОДНА ЖЕНА ТЪРСИ МЪЖ ОБИЧАЩ ФРЕНСКИТЕ ЛАСКИ И ПОЗА 69 ИМАМ ТЕРЕН АКО СИ НАВИТ ПИШИ
МИ НА НОМЕР 191997 С ТЕКСТ АСЯ30 ДАВАМ АДРЕСА СИ ВЕДНАГА ЖЕЛАЯ ТЕ
http://obiavidnes.com/obiava/89380/28g-svobodna-jena-tyrsi-myj-obichasht-frenskite-laski

26г фермерска надарена мома от близко село търси градски е...
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26г фермерска надарена мома от близко село търси градски ебач без задръжки имам жилище в града пиши ми на номер
2669 с текст дора81 давам адрес и телефон веднага
http://obiavidnes.com/obiava/89379/26g-fermerska-nadarena-moma-ot-blizko-selo-tyrsi-gradski-e

Switch HP 2620-48 (J9626A)
Switch HP 2620-48 (J9626A), 48Port 100Mbps, 2Port autosensing 1000Mbps, 2 open mini 1000Mbps SFP
http://obiavidnes.com/obiava/89378/switch-hp-2620-48-j9626a

27г блондинка търси секс инструктор
27г блондинка търси секс инструктор за бурни нощи и дни падам си по френската и аналния секс имам терен но мога и да
ти дойда на гости смс с текс дарина5 на номер 191979 за адрес или телефон
http://obiavidnes.com/obiava/89377/27g-blondinka-tyrsi-seks-instruktor

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/89376/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/89375/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Switch HP 2915-8G (J9562A)
Switch HP 2915-8G (J9562A), 8Port 1000Mbps, 2Port dual-personality
http://obiavidnes.com/obiava/89374/switch-hp-2915-8g-j9562a

Switch HP 3800-48G-4SFP (J9576A)
Switch HP 3800-48G-4SFP (J9576A), 48Port 1000Mbps, 4Port 1000Mbps SFP, 2GB RAM SDRAM
http://obiavidnes.com/obiava/89373/switch--hp-3800-48g-4sfp-j9576a

Предлагаме Инкубатори за всякакав вид яйца
Инкубатори полуавтоматични и автоматични тип люлка за 18яйца,35яйца,55яйца,75яйца,100яйца и 150яйца. Поемаме
гаранция за своите инкубатори за един сезон.Начина за употреба е лесен дори за начинаещти клиенти.Инкубаторите са
предназначени за домашна употреба.На люлката няма гнезда поради това може да се слагат всяакакъв вид яйца.
Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с цифров дисплей с точност до 0.01градуса.Възможност за
доставка с куриер до всяка точка на страната.Заповядайте на сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.За
връзка с нас - 0988886086.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/89372/predlagame-inkubatori-za-vsyakakav-vid-yayca
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Switch HP 5120-16G SI (JE073A)
Switch HP 5120-16G SI (JE073A), 16Port 1000Mbps, 4Port 1000Mbps SFP
http://obiavidnes.com/obiava/89371/switch-hp-5120-16g-si-je073a

Switch HP E2510-24 (J9019B)
Switch HP E2510-24 (J9019B), 24Port 100Mbps, 2Port 1000Mbps SFP
http://obiavidnes.com/obiava/89370/switch-hp-e2510-24-j9019b

**0882551735*** -фини шпакловки,4лв,.ДОГОВАРЯНЕ НА ЦЕНИТЕ,
0882551735 ДОГОВАРЯНЕ фини шпакловки-4ЛВ..
гипсова шпакловка-4ЛВ..
латекс-2ЛВ..
топлоизолация.
обръщане покрай дограма и врати,с поставияне на лайсни или измазване-6ЛВ..
минерални мазилки.
гипсова мазилка.
пръскана мазилка.
замазки.
зидария.И ДР.
МАЙСТОР С ДЪЛГОДИШНА ПРАКТИКА В СТРОИТЕЛСТВОТО.
КОРЕКНО.
КАЧЕСТВЕНО.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА.
0882551735 0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/89369/0882551735--fini-shpaklovki4lvdogovaryane-na-cenite

Switch HP PS1810-8G (J9833A)
Switch HP PS1810-8G (J9833A), 8Port 1000Mbps
http://obiavidnes.com/obiava/89368/switch-hp-ps1810-8g-j9833a

зима,почивка,планина
Вила "Петлето" предлага зимна почивка и ски в Родопите.
За повече подробности www.vila-petleto.haskovo.net
http://obiavidnes.com/obiava/89367/zimapochivkaplanina

Switch HP V1910-24G (JE008A)
Switch HP V1910-24G (JE008A), 24Port 1000Mbps, 4Port dual personality
http://obiavidnes.com/obiava/89366/switch-hp-v1910-24g-je008a

LED пура
LED пура, ORAX OT820WNW, T8, 20W, 120cm, 1400lm
http://obiavidnes.com/obiava/89365/led-pura

LED пура
LED пура, ORAX OT824WNW, T8, 24W, 150cm, 2400lm
http://obiavidnes.com/obiava/89364/led-pura

LED крушка
LED крушка, Verbatim 52143, GU5.3, 1W
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http://obiavidnes.com/obiava/89363/led-krushka

LED крушка
LED крушка, Verbatim 52145, GU5.3, 1.5W
http://obiavidnes.com/obiava/89362/led-krushka

LED пура
LED пура, Verbatim 52700, T8, 22W, 120cm, 1900lm
http://obiavidnes.com/obiava/89361/led-pura

LED пура
LED пура, Verbatim 52701, T8, 22W, 120cm, 1950lm
http://obiavidnes.com/obiava/89360/led-pura

LED пура
LED пура, Verbatim 52702, T8, 22W, 120cm, 2000lm
http://obiavidnes.com/obiava/89359/led-pura

23" (28.42cm) HP Pavilion 23bw
23" (28.42cm) HP Pavilion 23bw, 7 ms, 5000000:1, 250 cd/m?, D-Sub, HDMI, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/89358/23-2842cm-hp-pavilion-23bw

11.6" (29.46 cm) Acer Aspire E3-112 NX.MRLEX.009
11.6" (29.46 cm) Acer Aspire E3-112 NX.MRLEX.009, двуядрен Intel Celeron N2840 2.16/2.58 GHz, HD LED Display (HDMI),
4GB, 500GB HDD, USB 3.0, Linux, 1.29kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89357/116-2946-cm-acer-aspire-e3-112-nxmrlex009

11.6" (29.46 cm) Acer Aspire V3-112P (NX.MRQEX.002)
11.6" (29.46 cm) Acer Aspire V3-112P (NX.MRQEX.002), четириядрен Intel Celeron N2940 1.83/2.25 GHz, HD LED multi-touch
Display (HDMI), 4GB, 1TB HDD, USB 3.0, Windows 8.1, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89356/116-2946-cm-acer-aspire-v3-112p-nxmrqex002

Съботен курс по португалски език – А2
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, второ ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Провежда се в събота от 13.30 до 16.00, продължителност 50 учебни часа. Цена 160 лв. Начало: 08.11.2014г.
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/89355/syboten-kurs-po-portugalski-ezik--a2

Вечерен курс по португалски език
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
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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.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично (вторник и петък) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 04.11.14
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/89354/vecheren-kurs-po-portugalski-ezik

Съботен курс по италиански език – първо ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда веднъж седмично – събота от 10.30 до 13.30 часа. Цена: 250 лева.
Начало: 15.11.14г.
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/89353/syboten-kurs-po-italianski-ezik--pyrvo-nivo

Гарантирана работа в Чехия БЕЗ ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ
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
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 .
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 : 0878 023 468 , 0892 976 509
Skype : rabota.eu
http://obiavidnes.com/obiava/89352/garantirana-rabota-v-chehiya-bez-taksi-v-bylgariya

11.6" (29.46 cm) Acer Aspire V3-112P
11.6" (29.46 cm) Acer Aspire V3-112P, четириядрен Intel Pentium N3540 2.16/2.66GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 500GB
HDD, USB 3.0, Windows 8.1, 1.39kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89351/116-2946-cm-acer-aspire-v3-112p

Индивидуални уроци по испански език
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Давам уроци по испански език. Всички нива на езика, за начинаещи и напреднали, на възрастни, деца и ученици. В удобно за
вас време. Подготовка при изпити – DELE, кандидат – студентски. Осигурявам учебници и учебни материали съобразени
с вашите нужди. При служебни пътувания. За всички привлечени от испанския език и култура. Цена на един учебен час 7.5
лв. Провеждам уроци и по skype за страната и чужбина.
За група от 2-ма или 3-ма учащи цената е 6 лв. на учебен час.
тел. 0878 40 21 71, 0882 252 285
skype: emilia_mmircheva
http://obiavidnes.com/obiava/89350/individualni-uroci-po-ispanski-ezik

13.3" (33.78 cm) Acer Aspire V3-371 (NX.MPFEX.040)
13.3" (33.78 cm) Acer Aspire V3-371 (NX.MPFEX.040), двуядрен Intel Core i5 4210U 1.7/2.7GHz, HD LED Display (HDMI),
4GB, 500GB HDD & 8GB SSD, USB 3.0, Windows 8.1, 1.50kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89349/133-3378-cm-acer-aspire-v3-371-nxmpfex040

Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски
баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-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/89348/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски
баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-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/89347/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски
баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-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/89346/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски
баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-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/89345/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

15.6" (39.62 cm) Acer Aspire V3-572G (NX.MNJEX.037)
15.6" (39.62 cm) Acer Aspire V3-572G (NX.MNJEX.037), двуядрен Intel® Core™ i5 4210U 1.7/2.7 GHz, FULL HD LED Display
& nVidia GeForce 840M 2GB (HDMI), 8GB, 1TB, USB 3.0, Linux, 2.55kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89344/156-3962-cm-acer-aspire-v3-572g-nxmnjex037

Всякакви домашни ремонти, довършителни работи и преустройства.
Къртене , зидария , външни и вътрешни топлоизолации ,машинна мазилка и замазка , машинно боядисване , хидроизолации
, облицовка с камък , замазка , гипсова мазилка и шпакловка , усвояване на тераси , обръщане на ъгли ,сатен гипс ,
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теракот , гранитогрес , фаянс , колор кит , латекс ,всякакви декорации и декоративни мазилки , боя , тапети ,всякакви
нестандартни изпълнения с гипсокартон , окачени тавани , арки , скрито осветление , ВиК ,Ел. ,ОиВ и др .Оглед ,
безплатни консултации ,професионализъм , коректност , кратки срокове . Тел . за контакт - 0878 78 23 88 - Антон
Стоянов .
http://obiavidnes.com/obiava/89343/vsyakakvi-domashni-remonti-dovyrshitelni-raboti-i-preustroystva

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.
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 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/89342/kursove-za-shesti-klas-na-rodina

уроци по рисуване в София
Уроци за кандидат - студенти и ученици за подготовка за прием във НХА и средните училища по изкуства в София.
Уроци за кандидат - студенти: включват подготовка за всички видове изпити по Рисуване в Националната художествена
академия/1 - ви изпит/, съдействие за консултации за 2 - ри изпит по специалността в НХА и при необходимост
подготовка на портфолио; изпит по Живопис в НХА; подготовка за кандидатстване с изобразително изкуство в
Софийски университет, както и подготовка на портфолио при кандидатстване в НБУ или университет в чужбина.
Обучението се провежда в малки групи до 6 човека в творческа и спокойна атмосфера. Уроците се провеждат събота и
неделя : цената е 20 лв. за 5 астрономически часа.
За повече информация : http://silviagancheva.com/
http://obiavidnes.com/obiava/89341/uroci-po-risuvane-v-sofiya

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!
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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 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/89340/kursove-za-sedmi-klas-na-rodina

Ваканция в Керамоти
Фирма Genov St. Julian предлага настаняване в луксозно обзаведените апартаменти на вила “Екселсиор” в гръцкия
курорт Керамоти, намиращ се на малък полуостров на брега на Егейско море.
Селището предлага на своите посетители спокойна атмосфера, което го прави идеална дестинация както за големи
семейства, така и за двойки, които искат да прекарат незабравима романтична ваканция. Гостите на Keramoti имат
възможност да се отдадат на разнообразни занимания като слънчеви бани, конна езда, рафтинг, скално катерене, еко и
екстремен туризъм.
Апартаментите на вила “Екселсиор” в Керамоти се намират непосредствено до плажната ивица. Разполагат с
просторна всекидневна, кухня с цялото необходимо оборудване, както и голяма тераса с красив изглед. Някои от
наличните удобства са LCD телевизор с цифрови канали и безжичен интернет (WiFi), достъпен навсякъде в
апартаментите на вила “Екселсиор” в Keramoti.
http://obiavidnes.com/obiava/89339/vakanciya-v-keramoti

Медицински документи: превод и легализация
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 свидетелства за съдимост, съдебни решения, нотариални актове, удостоверения за раждане и
наследници, пълномощни, дипломи, академични справки, медицински документи 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/89338/medicinski-dokumenti-prevod-i-legalizaciya

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
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• 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/89337/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)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
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• 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/89336/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

светеща боя за текстил
www.sveteshtiboi.com
Индивидуален стил, необикновен образ - това винаги е модерно и интересно. Не е задължително да се купуват скъпи и
дизайнерски дрехи. Всеки може да се превърне в истински дизайнер и художник веднага със светещите бои. Знаменца,
тениски, шапки, дънки, якета, връзки за обувки, раници, чанти и други аксесоари и части от гардероба - всичко това
може да свети само в нощен клуб или дискотека, стига да го поискаш! Самосветеща боя за текстил на пластизолева
основа.Има ефект на светене в тъмното 6-8 часа.Образува декоративно полимерно покритие. Служи за печат върху
светли и тъмни тъкани. Разход 1л за 5-6 кв. м.
http://obiavidnes.com/obiava/89335/sveteshta-boya-za-tekstil

15.6" (39.62 cm) HP 250 G3 (J4T62EA)
15.6" (39.62 cm) HP 250 G3 (J4T62EA), двуядрен Intel® Core™ i3 4005U 1.7 GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 500GB
HDD, USB 3.0, Free DOS, 2.19kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89334/156-3962-cm-hp-250-g3-j4t62ea

"Съзнание" - център за личностно развитие
Върнете контрола върху живота си! Център за личностно развитие “Съзнание”, град Пловдив, предлага индивидуални
консултации, обучения и терапия.
http://obiavidnes.com/obiava/89333/syznanie---centyr-za-lichnostno-razvitie

Машинно пране на килими
Пране на килими. Услуга, с която не всеки човек е запознат, а хората, които знаят за нея не спират да я използват. Всеки
ще пита, защо? С едно изречение ще обясна, защо е толкова полезна. Първо спестява те време и услилия, второ килима
става като нов, едвали бихте успели да изперете килима си така, както висико- технологична машина и трето, но не на
последно място, спестява те пари
http://obiavidnes.com/obiava/89332/mashinno-prane-na-kilimi

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ , ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА- БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на плодове,за пакетиране на 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
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални
печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.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 чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
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http://obiavidnes.com/obiava/89331/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 КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на плодове,за пакетиране на 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
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални
печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.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 чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/89330/chehiya-legalna-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА РАБОТА В ЧЕХИЯ-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на плодове,за пакетиране на 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
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални
печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.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 чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/89329/podbor-na-personal-za-rabota-v-chehiya-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 КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на плодове,за пакетиране на 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
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални
печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.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 чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/89328/predlagame-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на плодове,за пакетиране на 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
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални
печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.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 чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/89327/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-i-posrednici-v

ЧЕХИЯ-ГАРАНТИРАНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
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ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални
печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.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 чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/89326/chehiya-garantirana-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-i-posrednici-v-by

СИГУРНА РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на плодове,за пакетиране на 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
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални
печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.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 чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/89325/sigurna-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-v-bylgariya

СИГУРНА РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на плодове,за пакетиране на 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
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални
печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.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 чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/89324/sigurna-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-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 КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на плодове,за пакетиране на 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
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални
печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.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 чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/89323/chehiya-legalna-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА РАБОТА В ЧЕХИЯ-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на плодове,за пакетиране на 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
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални
печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.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 чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
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http://obiavidnes.com/obiava/89322/podbor-na-personal-za-rabota-v-chehiya-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 КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на плодове,за пакетиране на 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
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални
печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.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 чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/89321/predlagame-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ГАРАНТИРАНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА (БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ)
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на плодове,за пакетиране на 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
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални
печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.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 чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/89320/chehiya-garantirana-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-i-posrednici-v-b

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на плодове,за пакетиране на 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
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални
печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.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 чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/89319/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-i-posrednici-v

ЧЕХИЯ-ГАРАНТИРАНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на плодове,за пакетиране на 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
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални
печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.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 чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/89318/chehiya-garantirana-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-i-posrednici-v-by

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/89317/3d-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/89316/3d-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/89315/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

15.6" (39.62 cm) HP ProBook 455 + Многофунк. принтер за печат на снимки и документиHP
Deskjet 1510
15.6" (39.62 cm) HP ProBook 455 + Многофунк. принтер за печат на снимки и документиHP Deskjet 1510, четириядрен
AMD A8-4500M 1.9/2.8 GHz, HD LED Display & AMD HD 8750 2GB DDR3 (HDMI), 4GB, 750GB, 2x USB3.0, Free DOS,
2.29kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89314/156-3962-cm-hp-probook-455--mnogofunk-printer-za-pechat-na-snimki-i-dokume

Плочки за баня
Невероятни предложения за обзавеждане за баня на най-добри цени в България. Богат асортимент на фаянс и теракота,
плочки за баня, кухненски плочки, подови плочки, клинкер, гранитогрес, облицовъчни плочки на водещи испански,
италиански, турски, полски ,сръбски и български производители. Луксима 21 ще Ви помогне да направите Вашата “баня
Мечта”.
http://obiavidnes.com/obiava/89313/plochki-za-banya

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
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/89312/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate
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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
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/89311/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae

cours de bulgare pour
Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/89310/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
Facebook: Abilityschool
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http://obiavidnes.com/obiava/89309/nemski-ezik---individualno--i-v-malki-grupi

Switch HP 1910-8G (JG348A)
Switch HP 1910-8G (JG348A), 8Port Gigabit, 1 SFP 1000Mbps
http://obiavidnes.com/obiava/89308/switch-hp-1910-8g-jg348a

Switch HP 2530-48-PoE (J9778A)
Switch HP 2530-48-PoE (J9778A), 48Port 100Mbps, 2Port 1000Mbps, 2Port 1000Mbps SFP
http://obiavidnes.com/obiava/89307/switch-hp-2530-48-poe-j9778a

ТЪРГОВСКО ПРАВО - Покупко - Продажба на Фирми със Задължения ... Предлагаме
Перфектно Съдействие за Освобождаване от Солидарната Отговорност !!!
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме
Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
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 СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 !
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 !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското – фирмено право основните услуги, които кантората предлага са :
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия

Страница 34/116

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

26.10.2014

7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/89306/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya--predlagame-perf

Switch HP 2530-8G (J9777A)
Switch HP 2530-8G (J9777A), 8Port 1000Mbps, 2Port dual-personality
http://obiavidnes.com/obiava/89305/switch-hp-2530-8g-j9777a

Детоксикатор
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 275лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА !
КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 450.00 лв., Вие получавате като БОНУС : .
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ +
АЛУМИНИЕВ, ЗАКЛЮЧВАЩ СЕ КУФАР / 36лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР -290лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 450 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един); комплексно решение на телесните проблеми:
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наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, цена: 470 лв !
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/89304/detoksikator

Терапевтичен апарат за повлияване на дископатии
Терапевтичен апарат за повлияване на дископатии
Терапевтичен апарат за физиотерапевтично лечение на болки в гърба, дискова херния
ДИСКОПАТИЯ , ошипяване на гръбнака, деформации на гръбначните дискове, дископатии !!!
Уред за терапия на кръста и гръбначния стълб .
АШИ ЕЛЕКТРОДИ
ИНФРАЧЕРВЕНА ТЕРАПИЯ
МАГНИТНА ТЕРАПИЯ
ТОПЛИННА АКУПУНКТУРНА ТЕРАПИЯ
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/89303/terapevtichen-aparat-za-povliyavane-na-diskopatii

Лимфопреса - Апарат за Пресотерапия
Лимфопреса - Апарат за Пресотерапия (Лимфен дренаж)

Лимфотронът е подходящ, както за СПА центрове, козметични салони, здравни студиа, фитнес зали, така и за лична
употреба в домашни условия.

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
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1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/89302/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

Виброколан - VIBRO -TON
Виброколан - VIBRO -TON
VIBRO - SHAPER - спортен колан с вибрации и термо - ефект - Вибриращ колан за бързо отслабване и идеална фигура.
Премахнете целулита, изгорете мазнините, облекчете болките в мускулите, освободете се от стреса и напрежението с колана за отслабване MONDIAL!
Цена на комплект MONDIAL - спортен колан с вибрации и термо - ефект : 79, 00 лв
Цена на вибро тон - спортен колан с вибрации 69лв
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/89301/vibrokolan---vibro--ton

7 клас - БЕЛ и Математика
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.
Изпитаният начин детето Ви да учи в елитна гимназия в София! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/89300/7-klas---bel-i--matematika

6 клас - курсове и индивидуални уроци
Курсове и индивидуални уроци по БЕЛ и Математика за ученици в 6 клас.
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.
Гарантирано повишаване на успеха в училище и подготовка за матурите в 7 клас! Удобни офиси в центъра на София;
гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Изпитаният начин детето Ви да учи в елитна гимназия
в София! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/89299/6-klas----kursove-i-individualni-uroci

Кандидат-студенти - курсове и уроци
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по:
- БЕЛ;
- История;
- Философия;
- Английски език;
- Немски език;
- Испански език;
- География;
- Математика;
- Химия;
- Биология.
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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.
Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/89298/kandidat-studenti---kursove-i-uroci

Матура по всички предмети
Курсове и индивидуални уроци за МАТУРА по:
- БЕЛ;
- История;
- Философия:
- Английски език;
- Немски език;
- Испански език;
- География;
- Математика;
- Химия;
- 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.
Изпитаният начин да получите отлична оценка на матурите! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/89297/matura-po-vsichki-predmeti

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/89296/individualni-uroci-po-vsichki-predmeti-v-uchilishte

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”.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/89295/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

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
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разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/89294/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2013 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
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http://obiavidnes.com/obiava/89293/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Switch HP 2530-8-PoE (J9780A)
Switch HP 2530-8-PoE (J9780A), 8Port 100Mbps, 2Port SFP
http://obiavidnes.com/obiava/89292/switch-hp-2530-8-poe-j9780a

Частно лице продава къща с дворно място в село на 35км.от София - 9 500лв.
Продавам къща на 35 км. от София. Двор 700кв.м.,ток,вода,регулация. Къщата е 120kв.м.,в самото село,за
довършване,два етажа. Първи ет.-3 помещения,WC,втория ет.-спалня,тераса,голям хол с красива панорама към зелени
хълмове. В околността-красиви места за туризъм и отдих,добре поддържани микроязовири за риболов. Много близо до
старинния град Брезник-с много магазини,кафенета,атрактивни заведения в местностите около градчето.Може
замяна.Частно лице-0889695670
http://obiavidnes.com/obiava/89291/chastno-lice-prodava-kyshta-s-dvorno-myasto-v-selo-na-35kmot-sofiya---9-500lv

Логопед за възрастни - София
Възстановяване на речта след мозъчен инсулт и черепно-мозъчна травма (афазия или дизартрия). Домашни посещения.
Логопедичен кабинет - гр.София, офис срещу Централни хали/до метростанция Сердика/
тел:0889695670
http://obiavidnes.com/obiava/89290/logoped--za--vyzrastni---sofiya

Логопед за възрастни - София
Възстановяване на речта след мозъчен инсулт и черепно-мозъчна травма (афазия или дизартрия). Домашни посещения.
Логопедичен кабинет - гр.София, офис срещу Централни хали/до метростанция Сердика/
тел:0889695670
http://obiavidnes.com/obiava/89289/logoped--za--vyzrastni---sofiya

Switch HP 5120-48G EI (JE067A)
Switch HP 5120-48G EI (JE067A), 48Port 1000Mbps, 4Port SFP
http://obiavidnes.com/obiava/89288/switch-hp-5120-48g-ei-je067a

NikitaART- Изкуство и декорация
http://nikitaart.eu/
Подаръци ръчна изработка. Подарете цвят и настроение на вас, вашите близки и любими хора! Подаръци изработени от
студен порцелан, текстил, полимерна глина. Kарикатури, портрети и картини по поръчка, както и авторски графики и
платна.
https://www.facebook.com/NikitaART.eu
http://obiavidnes.com/obiava/89287/nikitaart--izkustvo-i-dekoraciya

NikitaART- Изкуство и декорация
http://nikitaart.eu/
Подаръци ръчна изработка. Подарете цвят и настроение на вас, вашите близки и любими хора! Подаръци изработени от
студен порцелан, текстил, полимерна глина. Kарикатури, портрети и картини по поръчка, както и авторски графики и
платна.
https://www.facebook.com/NikitaART.eu
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http://obiavidnes.com/obiava/89286/nikitaart--izkustvo-i-dekoraciya

NikitaART- Изкуство и декорация
http://nikitaart.eu/
Подаръци ръчна изработка. Подарете цвят и настроение на вас, вашите близки и любими хора! Подаръци изработени от
студен порцелан, текстил, полимерна глина. Kарикатури, портрети и картини по поръчка, както и авторски графики и
платна.
https://www.facebook.com/NikitaART.eu
http://obiavidnes.com/obiava/89285/nikitaart--izkustvo-i-dekoraciya

Рисуване върху лице за вашето детско парти!
Face-painting е прекрасен начин да направите партито на детето Ви забавно и незабравимо!
Рисунките върху лице, могат да бъдат тематични или според индивидуалните желания на всяко дете.
Професионален художник с опит в работата с деца.
С децата рисуваме, говорим, смеем се и се забавляваме!
Боите с , които се рисуват рисунките са абсолютно безвредни, носят единствено усмивки и радост.
За информация относно цени и подробности свържете се на:
GSM: 0886 78 37 27 ; 0877 87 19 05
или пишете на
email: gallery@nikitaart.eu
Повече на: http://nikitaart.eu/facepainting/
http://obiavidnes.com/obiava/89284/risuvane-vyrhu-lice-za-vasheto-detsko-parti

Сватбени фигурки от студен порцелан
Сватбени фигурки ръчна изработка по поръчка!
Фигурките се изработват от студен порцелан, който има неограничени възможности.
Подходящи са за изненада или разкошно допълнение към Вашата сватбена торта!
Остава един прекрасен спомен от вашата сватба!
Сватбени фигурки: По ваше желание могат да бъдат по-стилизирани, комични, иронизиращи конкретни черти на
младоженците или може да са стройни и елегантни. Вие определяте!
Изпратете снимки и опишете идеята си подробно на email: gallery@nikitaart.eu
* Цената е за двойна фигурка, за 3 и повече фигури, както и за по- специфични идеи и допълнителни фигури към
младоженците цените са по договаряне!
Повече на: http://nikitaart.eu/studen-portselan/figurki-za-svatbena-torta/
Facebook: https://www.facebook.com/NikitaART.eu
http://obiavidnes.com/obiava/89283/svatbeni-figurki-ot-studen-porcelan

Сватбени фигурки от студен порцелан
Сватбени фигурки ръчна изработка по поръчка!
Фигурките се изработват от студен порцелан, който има неограничени възможности.
Подходящи са за изненада или разкошно допълнение към Вашата сватбена торта!
Остава един прекрасен спомен от вашата сватба!
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Сватбени фигурки: По ваше желание могат да бъдат по-стилизирани, комични, иронизиращи конкретни черти на
младоженците или може да са стройни и елегантни. Вие определяте!
Изпратете снимки и опишете идеята си подробно на email: gallery@nikitaart.eu
* Цената е за двойна фигурка, за 3 и повече фигури, както и за по- специфични идеи и допълнителни фигури към
младоженците цените са по договаряне!
Повече на: http://nikitaart.eu/studen-portselan/figurki-za-svatbena-torta/
Facebook: https://www.facebook.com/NikitaART.eu
http://obiavidnes.com/obiava/89282/svatbeni-figurki-ot-studen-porcelan

Карикатури и портрети по поръчка
Направете подарък и изненадайте близки и приятели с оригинален подарък по ваша идея! Впуснете въображението си и
опишете това, което е най-близо и най-добре олицетворява човекът за когото е подаръкът.
КАРИКАТУРА: Стилът е баланс между илюстрация, шарж и портретна прилика, като Вие определяте степента на
комедията и преувеличението.
Смесена техника за максимално добър ефект : акварел, цветни моливи, пастел и туш
* Базовите цени са за едно лице, за всяко следващо лице + 10лв, за групови карикатури и портрети включващо много лица
цената е по договаряне.
*За поръчка на други размери различни от изброените по-долу цените са по договаряне
КАРИКАТУРА:
размер А4 – 40 лв ( цена с включена рамка + 10 лв )
размер А3 - 50 лв ( цена с включена рамка + 15 лв)
размер 35х50 см - 60лв ( цена с включенa рамка + 20 лв)
Пишете на gallery@nikitaart.eu за повече информация относно карикатури и портрети по поръчка.
Facebook: https://www.facebook.com/NikitaART.eu
http://obiavidnes.com/obiava/89281/karikaturi-i-portreti-po-porychka

ТЪРГОВСКО ПРАВО - Покупко - Продажба на Фирми със Задължения ... Предлагаме
Перфектно Съдействие за Освобождаване от Солидарната Отговорност !!!
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме
Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
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 СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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
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Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското – фирмено право основните услуги, които кантората предлага са :
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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 !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/89280/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya--predlagame-perf
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10.1"(25.70 cm) Acer Iconia A3-A20FHD (NT.L5FEE.001)
10.1"(25.70 cm) Acer Iconia A3-A20FHD (NT.L5FEE.001), четириядрен MTK MT8127 1.50GHz. 2GB RAM, 32GB Flash памет
(+microSD слот), Android KitKat 4.4, 510g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89279/1012570-cm-acer-iconia-a3-a20fhd-ntl5fee001

10.1"(25.70 cm) Acer Iconia A3-A20-K3EF
10.1"(25.70 cm) Acer Iconia A3-A20-K3EF, бял, четириядрен MTK MT8127 1.3 GHz, 1GB RAM, 16GB Flash памет (+microSD
слот), Android KitKat 4.4, 510g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89278/1012570-cm-acer-iconia-a3-a20-k3ef

8" (20.32 cm) Acer Iconia A1-840 (NT.L6EEE.001)
8" (20.32 cm) Acer Iconia A1-840 (NT.L6EEE.001), бял , GPS, четириядрен Intel Atom Z3735G 1.83 GHz, 1GB RAM, 16GB Flash
памет (+microSD слот), Android KitKat 4.4, 0.360kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89277/8-2032-cm-acer-iconia-a1-840-ntl6eee001

LED крушка
LED крушка, Philips MASTER 6923410772166, GU10, 7W
http://obiavidnes.com/obiava/89276/led-krushka

LED крушка
LED крушка, Philips MASTER 6923410783698, E27, 12W
http://obiavidnes.com/obiava/89275/led-krushka

LED крушка
LED крушка, Philips MASTER 6923410783711, E27, 18W
http://obiavidnes.com/obiava/89274/led-krushka

LED крушка
LED крушка, Philips MASTER 8727900866261, GU10, 7W
http://obiavidnes.com/obiava/89273/led-krushka

Вътрешни врати цени в София
Прегледайте на уеб страницата ни vrati-ceni.com .Фирмата ни Борман комерс предоставяме многообразен избор полски
врати на склад за София.Нуждаете ли се от интериорни врати на отлична цена и брилянтна изработка?
http://obiavidnes.com/obiava/89272/vytreshni-vrati-ceni-v-sofiya

LED крушка
LED крушка, Verbatim 52045, GU10, 6.5W
http://obiavidnes.com/obiava/89271/led-krushka

Вътрешни интериорни врати Борман Комерс
Фирмата ни Борман комерс предоставяме богат набор интериорни врати на склад за София.Имате ли нужда от
интериорни врати на добри цени и добра изработка? Огледайте на интернет адреса ни borman.biz .
http://obiavidnes.com/obiava/89270/vytreshni-interiorni-vrati-borman-komers

LED крушка
LED крушка, Verbatim 52046, GU10, 6.5W
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http://obiavidnes.com/obiava/89269/led-krushka

LED крушка
LED крушка, Verbatim 52141, PAR16, 6.5W
http://obiavidnes.com/obiava/89268/led-krushka

LED крушка
LED крушка, Verbatim 52213, GU10, 6.5W
http://obiavidnes.com/obiava/89267/led-krushka

LED крушка
LED крушка, Verbatim Classic, E27, 5.5W
http://obiavidnes.com/obiava/89266/led-krushka

LED крушка
LED крушка, Verbatim Classic, E27, 9W
http://obiavidnes.com/obiava/89265/led-krushka

Вътрешни врати
Фирмата ни Борман комерс предоставяме богат набор полски врати на склад за София-град.Трябват ли ви полски врати
на конкурентна цена и страхотно качество? Заповядайте на сайта ни borman-bg.com .
http://obiavidnes.com/obiava/89264/vytreshni-vrati

24"(60.96 cm) Samsung T24D590EW
24"(60.96 cm) Samsung T24D590EW, Full HD LED, 5ms, 5000000:1, TV Tuner, VGA, HDMI, USB, колонки, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/89263/246096-cm-samsung-t24d590ew

Домашни пантофи Bizzaro-bg.com !!!
Заповядайте в онлайн магазин Bizzaro - shoes & bags. Уникални кожени изделия, високо качество на продуктите и не на
последно място невиждани цени. Ежедневни мъжки обувки, дамски сандали и боти и други. Очакваме ви!
http://obiavidnes.com/obiava/89261/domashni-pantofi--bizzaro-bgcom-

aksesoari-gsm.com
Вашия сайт GSM aksesoari | ГСМ аксесоари | протектори | кейсове | зарядни | USB кабели | - Аксесоари за GSM и Таблети
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ЗА СОФИЯ!!!
http://aksesoari-gsm.com/
http://obiavidnes.com/obiava/89262/aksesoari-gsmcom

27"(68.58 cm) Samsung S27C590HS
27"(68.58 cm) Samsung S27C590HS, Full HD LED, 5ms, 5000000:1, 300cd/m2, D-Sub, HDMI, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/89260/276858-cm-samsung-s27c590hs

Транспортни услуги и хамали за София и страната
Хамали Грийн ЕООД
Транспортни услуги от 1 до 20 тона

Страница 45/116

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

26.10.2014

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/89259/transportni-uslugi-i-hamali-za-sofiya-i-stranata

Български мъжки обувки Bizzaro-bg.com!
Нямате още леки обувки за лятото, което е в разгара си? Вижте новата колекция на Bizzaro - български качествени
мъжки и дамски обувки.
http://obiavidnes.com/obiava/89258/bylgarski-myjki-obuvki--bizzaro-bgcom

27"(68.58 cm) Samsung S27D390HS
27"(68.58 cm) Samsung S27D390HS, Full HD LED, 5ms, 5000000:1, 300cd/m2, D-Sub, HDMI, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/89257/276858-cm-samsung-s27d390hs

Пламена Александрова - Психолог-консултант - Варна
Аз съм психолог в град Варна и направих този сайт, за да запозная хората с работата на психолог-консултанта и
необходимостта от психологично консултиране.
http://obiavidnes.com/obiava/89256/plamena-aleksandrova---psiholog-konsultant---varna

Подарък за мъж
Подаръци.БГ ООД е първата българска компания за електронна търговия на подаръци и услуги. Създадена през 2005
година, компанията успява бързо да достигне до своите клиенти чрез уникален подбор на оригинални подаръци и услуги,
както и чрез креативни медийни рекламни.
http://obiavidnes.com/obiava/89255/podaryk-za-myj

27"(68.58 cm) Samsung S27D590PSX
27"(68.58 cm) Samsung S27D590PSX, Full HD LED, 5ms, 5000000:1, 300cd/m2, D-Sub, 2xHDMI, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/89254/276858-cm-samsung-s27d590psx

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
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(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/89253/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/89252/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
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-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/89251/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Частен Детектив-Детективска Агенция Фокс-Ловеч,Троян,Габрово,Карлово
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/89250/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-lovechtroyangabrovokarlovo

28"(71.12 cm) Samsung U28D590DS
28"(71.12 cm) Samsung U28D590DS, FULL HD LED, 1ms, 1000:1, 370 cd/m2, HDMI, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/89249/287112-cm-samsung-u28d590ds

Инхалации за болно гърло
Този уред, с помощта на полезното действие на парата чрез приставката за сауна, дълбоко почиства лицето и
внимателно премахва замърсяването и черните точки. Кожата остава по-дълга време свежа и хидратирана, изглежда
по-млада и по-блестяща. Уредът е идеален за употреба в домашни условия и може да се използва за дълбоко почистване
на следи от грим, за дълбоко почистване на порите и предотвратяване изсушаването на кожата. Има и приставка за
инхалация - предназначена за вдишване през носа и през устата. В студено време лигавицата в устната и носна кухна
става особено суха. Благодарение на инхалатора, лигавицата се овлажнява, което допринася за по лесно вдишване.
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Успешно се лекува кашлица и трудно отхрачване. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www. TehnoMag.net или
на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994.
http://obiavidnes.com/obiava/89248/inhalacii-za-bolno-gyrlo

Алкохолни тестери (дрегери)
Прецизен южнокорейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за измерване на алкохолното съдържание в диапазон от 0 до 4
промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни субстанции в дъха на човека. Подходящ за редовни
проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни дейности, свързани с професионално шофиране и
неупотреба на алкохол. Притежаващ TUV/CE сертификат. Със сменяем високопрецизен полупроводников сензор
(същият, като в полицейските дрегери). В комплекта: алкални батерии АА 1.5V, захранващ адаптор за включване в
автомобила, 55 броя мундщуци, елегантна чантичка за съхранение и дръжка за безопасно пренасяне на комплекта,
инструкция за експлоатация на български език. Цена 192 лв.(с ДДС). Запитвания и поръчки в е-магазина ТехноМаг или на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/89247/alkoholni-testeri-dregeri

Пластири за детоксикация на организма
Пластири за детоксикация на организма - за извличане токсини и отпадни продукти от организма на човека през
стъпалата по време на сън – изключително добър начин за поддържане на добро здраве. Подобряват и регулират
кръвообръщението, извличат токсините, увреждащи организма, възвръщат и балансират енергията в тялото,
нормализират работата на стомашно-чревния тракт. Осигуряват здрав сън и пълноценна почивка. Помагат за избягване
на махмурлук след препиване. Отстраняват синини и отоци от наранявания по кожата. Успокояват болки в
сухожилията (китки, лакти, глезени, колена). Лесни за употреба. Напълно безопасни и изцяло от натурални билкови
продукти. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или на тел. 02/8298504, 02/422
422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка при онлайн поръчка на 30 и повече броя!
Промоцията е валидна до 1 ноември 2014г.!
http://obiavidnes.com/obiava/89246/plastiri-za-detoksikaciya-na-organizma

Йонизираща душ-слушалка с филтър от германий и турмалин
Йонизираща душ-слушалка с филтър от германий и турмалин – за домашна спа-терапия с йонизирана по естествен път
(под действието на природни минерали) вода и 8 режима воден масаж. За преодоляване на стреса и умората на тялото и
възстановяване на енергийния баланс, за хидратирана гладка кожа и свежа коса, за стимулиране на кръвообръщението и
подобряване на съня, за пречистване на водата от хлор, токсини и бактерии, за предпазване от кожни заболявания. Само
срещу 33 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти „ТехноМаг” или на тел. 02/8298504,
02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Купете сега само за 31.35 лв. и спестете 5% от нормалната цена!
Промоцията е валидна до 02 ноември 2014г.!
http://obiavidnes.com/obiava/89245/yonizirashta-dush-slushalka-s-filtyr-ot-germaniy-i-turmalin

Детоксикатор ПЛЮС подарък електрод
Детоксикатор (уред за йонна водна детоксикация и инфрачервена терапия) - Детоксикаторът е високотехнологично
устройство, което помага на човешкото тяло да се пречиства само от натрупани отпадни материали и метали, които
се извличат през ходилата във водна йонизирана следа. Можете да го използвате сами - употребата му не изисква
никаква специална подготовка.Инфрачервената терапия облекчава мускулните болки, подобрява клетъчните функции и
засилва кръвообращението. В комплекта: основен електронен модул за задаване и управление на две независими функции:
йонна детоксикация и инфрачервена терапия - 1 бр., Електропроводима гривна - 1 бр., Електрод за водна детоксикация
(консуматив - за около 40 процедури) - 1 бр., Захранващ кабел - 1 бр., Колан за инфрачервена терапия - 1 бр., Инструкции
за употреба на български език, Алуминиево куфарче за съхранение и транспортиране. Подробности в www.TehnoMag.net
или на тел. 02/422 422 8, 0884 386878
Подарък втори ЕЛЕКТРОД само до 01 ноември 2014г.
http://obiavidnes.com/obiava/89244/detoksikator-plyus-podaryk-elektrod
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Мощен генератор на озон за въздух
За премахване на миризми и вредни газове, стерилизация и дезинфекция на въздух в жилищни, офисни, складови,
транспортни и промишлени помещения, вентилационни и климатични въздуховоди. Приложение: в хотели, транспортни
средства, цехове, хранителни заведения, учебни заведения, обществени зали, болници (вкл. операционни стаи, болнични
отделения), поточни линии в хранителната промишленост, за дълго съхранение на прясна храна в промишлени или
домашни условия. С 16 програмируеми диапазона на работа за автоматично включване в определени часове и дни от
седмицата. За професионална и домашна употреба. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.Tehnomag.net или
на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Купете сега само за 499.80 лв. и спестете 15 % от нормалната цена!
Промоцията е валидна до 02 ноември 2014г.!
http://obiavidnes.com/obiava/89243/moshten-generator-na-ozon-za-vyzduh

Комплексна въздухопречиствателна система "8 в 1"
За идеално пречистване на въздуха в помещението. С антиалергично и антибактериално действие. За ефективно
отстраняване на миризми, дим, прах, тежки метали, алергени и всякакви други замърсявания на въздуха в затворени
жилищни помещения, спални, офиси. С H.E.P.A., активен карбонов и фотокатализационни филтри, плюс озонатор,
йонизатор, вентилатор и ароматизатор. CE сертифициран. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или
се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Купете сега само за 304 лв. и спестете 5% от нормалната цена!
Промоцията е валидна до 02 ноември 2014г.!
http://obiavidnes.com/obiava/89242/kompleksna-vyzduhoprechistvatelna-sistema-8-v-1

Йонизатори
Йонизатор - настолен въздухопречиствател - йонизатор с елегантен дизайн и с повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Осигурява чист и здравословен въздух в затворено помещение до 50 кв.м. Предпазва от
заболявания по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и компютри. Противодейства на вредните
положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 45,90 лв. с ДДС. За подробности и поръчки
посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
Промоцията е валидна до 03 ноември 2014г.!
http://obiavidnes.com/obiava/89241/yonizatori

Йонизатор с озонатор от ТехноМаг
Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода – последно поколение технология за пречистване и
стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на
хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и
медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки, детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място!
Промоцията е валидна до 02 ноември 2014г.!
http://obiavidnes.com/obiava/89240/yonizator-s-ozonator-ot-tehnomag

Електрод за детоксикатор
Електрод за детоксикатор – консуматив за уред за водна йонна детоксикация. Стандартен, цвят черен. Директно от
производителя. При покупка на 5 и повече броя, цена 15 лв. с ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина
ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка при поръчка на 2 и повече броя!
Промоцията е валидна до 01 ноември 2014г.!
http://obiavidnes.com/obiava/89239/elektrod-za-detoksikator
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Апарат за кръвно налягане и пулс - говорящ на български език
Уред с гарантирано немско качество. За всички, които желаят да следят и да полагат своевременни грижи за
здравословното си състояние, предлагаме съвременна високотехнологична версия на удобен, практичен и прецизен уред за
самоконтрол и диагностика. Служи за мерене на кръвно налягане и диагностично отчитане степента на отклонение по
скала, отговаряща на директивите на Световната здравна организация. С индикатор за аритмия. Напълно
автоматизиран и лесен за самообслужване, с голям дисплей и съобщаване на резултатите на български език! С памет, в
която автоматично се записват резултатите. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се
обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/89238/aparat-za-kryvno-nalyagane-i-puls---govoryasht-na-bylgarski-ezik

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
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/89237/razgovoren-angliyski

15.6" (39.62 cm) Acer Aspire E5-511 (NX.MPNEX.024)
15.6" (39.62 cm) Acer Aspire E5-511 (NX.MPNEX.024), четириядрен Intel Pentium N3530 2.16GHz/2.58GHz, HD LED Display
(HDMI), 4GB, 1TB HDD, USB 3.0, Linux, 2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89236/156-3962-cm-acer-aspire-e5-511-nxmpnex024

Bulgarian for foreigners
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian for foreigner speakers through the following
languages:
- English
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- 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
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/89235/bulgarian-for-foreigners

Руски език- Индивидуално и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира индивидуално и групово обучение по Руски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи, като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се.
Цена на индивидуално обручение - 10 лева на учебен час
Цена за участник в група - 150 лева за 30 учебни часа .
В цената са включени учебните материали .
Предлагаме :
- обучение за начинаещи
- обучение за напреднали
- обучение за подготовка за сертификатни нива
- обучение за деца и ученици
- обучение за подготовка за матура
- курсове по разговорен руски за поддържане на нивото на езикова компетентност .
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
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0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/89234/ruski-ezik-individualnoiv-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
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/89233/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

Превод и легализация на официални документи
БЪРЗИ преводачески услуги от и на английски, немски, френски, руски, италиански, испански, гръцки, турски, румънски,
сръбски, хърватски... и още 30 езика! Заверки и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на 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/89232/prevod-i-legalizaciya-na-oficialni-dokumenti

ЧЕХИЯ ПОСТОЯННА РАБОТА БЕЗ КОМИСИОН ЗА ЖЕНИ МЪЖЕ СЕМЕЙСТВА
БЕЗ ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ. ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства за заводи,цехове,фабрики,складове,бирена фабрика,шоколадова
фабрика,европалети,пекарна,пералня,печатница,завод за авточасти,цех за пакетиране на кайма,цех за боядисване на
джанти,цех за пластмасови бутилки,цех за ламинат,цех за млечни продукти,склад за сортиране на плодове,склад за
перилни
препарати
и
много
други
позиции
ТД,осигуровки,заплата
650-750
евро.Строители
мазачи,арматуристи,кофражисти,заварчици СО2,аргон и други работни места заплата 800-1200 евро,ТД,осигуровки.За
всички работни места седмичен аванс 1000 крони,еквивалент на 40 евро. Работи се с договор и стажа се признава в
България.Език не е задължителен.Подсигурени квартири. Гарантирано посрещане,настаняване,започване на
работа,получаване на възнаграждението. За контакти работни дни от 9 до 16 ч.на тел- 0886090826
http://obiavidnes.com/obiava/89231/chehiya-postoyanna-rabota-bez-komision-za-jeni-myje-semeystva

15.6" (39.62 cm) Acer Aspire E5-511 (NX.MSFEX.003)
15.6" (39.62 cm) Acer Aspire E5-511 (NX.MSFEX.003), четириядрен Intel Pentium N3540 2.16/2.66GHz, HD LED Display
(HDMI), 4GB, 1TB HDD, USB 3.0, Linux, 2.5kg, 2г. гаранция
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http://obiavidnes.com/obiava/89230/156-3962-cm-acer-aspire-e5-511-nxmsfex003

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.
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 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/89229/kursove-za-shesti-klas-na-rodina

15.6" (39.62 cm) Acer Aspire ES1-512 (NX.MRWEX.036)
15.6" (39.62 cm) Acer Aspire ES1-512 (NX.MRWEX.036), двуядрен Intel Celeron N2840 2.16/2.58 GHz, HD LED Display (HDMI),
4GB, 500GB HDD, USB 3.0, Windows 8.1, 2.4kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89228/156-3962-cm-acer-aspire-es1-512-nxmrwex036

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
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• ІІІ вноска: 395 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/89227/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
• 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/89226/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
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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 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/89225/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по:
- БЕЛ;
- История;
- Философия;
- Английски език;
- Немски език;
- Испански език;
- География;
- Математика;
- Химия;
- 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.
Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/89224/kursove-i-individualni-uroci-za-kandidat-studenti

Курсове и индивидуални уроци за МАТУРА
Курсове и индивидуални уроци за МАТУРА по:
- БЕЛ;
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- История;
- Философия:
- Английски език;
- Немски език;
- Испански език;
- География;
- Математика;
- Химия;
- 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.
Изпитаният начин да получите отлична оценка на матурите! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/89223/kursove-i-individualni-uroci-za-matura

Индивидуални уроци - Интерлогос
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/89222/individualni-uroci---interlogos

6 клас - курсове и индивидуални уроци
Курсове и индивидуални уроци по БЕЛ и Математика за ученици в 6 клас.
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.
Гарантирано повишаване на успеха в училище и подготовка за матурите в 7 клас! Удобни офиси в центъра на София;
гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Изпитаният начин детето Ви да учи в елитна гимназия
в София! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/89221/6-klas---kursove-i-individualni-uroci

7 клас - БЕЛ и Математика
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.
Изпитаният начин детето Ви да учи в елитна гимназия в София! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/89220/7-klas---bel-i--matematika

Златни риби за езеро или аквариум
Предлагам различни породи от 4 до 20 см. Златни риби.В наличие са Класик - червени,Шабункин - синьо изпъстрено с
черни и червени петна,Сараза - червенобяла,Канарино - Жълта.Те са от породите подходящи за езеро или за
аквариум.Руйкин-червени с черни петна,Оранда-червени,бялочервени,калико,Червена шапка,Воални рибки бяли,червени,калико,зеленикави,Телескопи-черни,червени,бяли.
Предлагам също японски шаран Кои,оранжев Лин,сини и оранжеви Орфи,оранжвеви Червеноперки,албиносни Бял Амур
или Сом,различни видове есетрови риби.
http://obiavidnes.com/obiava/89219/zlatni-ribi-za-ezero-ili-akvarium

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.
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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/89218/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/89217/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

15.6" (39.62 cm) Acer Aspire ES1-512 (NX.MRWEX.043)
15.6" (39.62 cm) Acer Aspire ES1-512 (NX.MRWEX.043), четириядрен Intel Celeron N2920 1.86/2.0GHz, HD LED Display
(HDMI), 4GB, 500GB HDD, USB 3.0, Windows 8.1, 2.4kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89216/156-3962-cm-acer-aspire-es1-512-nxmrwex043

Топ цени на ламинат
Продажба на ламиниран паркет на промоционални хит цени : 6мм - 9. 90 лв. кв. м. , 7мм - 11. 50 лв. кв. м. , 8мм - 12. 80 лв.
кв. м. , 10мм - 20. 50 лв. кв. м. Безплатна доставка, оглед и консултация. Продажба на естествен дъбов паркет. Монтаж,
циклене, фугиране, лакиране на най - ниските цени! Работим в цяла Бургаска област и региона. Без почивен ден, в удобно
за Вас време. Намерете ни на ул. Цариградска 64а
http://obiavidnes.com/obiava/89215/top-ceni-na-laminat

Циклене на паркети
Безпрахово циклене (шлайфане)и лакиране на паркети и дюшемета, редене на нов и пренареждане на стар паркет.
Работим с качествени лакове и лепила, за които даваме гаранция. Работим в цяла Бургаска област и региона. Без почивен
ден. В удобно за Вас време. Ще ни откриете на ул. Цариградска 64А.
http://obiavidnes.com/obiava/89214/ciklene-na-parketi

Строително-довършителни услуги
Извършваме строителни услуги, довършителни ремонти, шпакловки, боядисване, зидане на тераси и преградни стени.
Къртене и извозване на отпадъци. Венециански и декоративни мазилки, препокриване на покриви, лепене на хидроизолация,
продажба на естествен дъбов паркет и ламинат, циклене и лакиране на най - ниските цени! ! Почистване на мазета и
тавански помещения, изнасяне и изхвърляне на ненужни вещи. Работим без почивен ден!
http://obiavidnes.com/obiava/89213/stroitelno-dovyrshitelni-uslugi

15.6" (39.62 cm) Acer Aspire ES1-512 (NX.MRWEX.048)
15.6" (39.62 cm) Acer Aspire ES1-512 (NX.MRWEX.048), двуядрен Intel Celeron N2840 2.16/2.58 GHz, HD LED Display (HDMI),
4GB, 500GB HDD, USB 3.0, Windows 8.1, 2.4kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89212/156-3962-cm-acer-aspire-es1-512-nxmrwex048

"ИЗКУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ + ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА
ОТГОВОРНОСТ за 1 Час !!!
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме
Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
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

Страница 58/116

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

26.10.2014

Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското – фирмено право основните услуги, които кантората предлага са :
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
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18. Представителство пред контрагенти и други лица
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 !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/89211/izkupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata-otgovornost-za-

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2013 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/89210/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

ТЪРГОВСКО ПРАВО - Покупко - Продажба на Фирми със Задължения ... Предлагаме
Перфектно Съдействие за Освобождаване от Солидарната Отговорност !!!
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме
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Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
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 СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското – фирмено право основните услуги, които кантората предлага са :
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
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16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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 !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/89209/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya--predlagame-perf

ТЪРГОВСКО ПРАВО - "КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ + ОСВОБОЖДАВАМЕ
ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме
Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
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 СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското – фирмено право основните услуги, които кантората предлага са :
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
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4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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 !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/89208/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata

ЦЕЛУТРОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ, , Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста,
Физиотерапия и Лифтинг
Целутрон
ЦЕЛУТРОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ, , Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста, Физиотерапия и Лифтинг
ЦЕЛУТРОН ЗА УСКОРЯВАНЕ НА МЕТАБОЛИЗМА И РЕДУЦИРАНЕ НА ТЕЛЕСНИТЕ МАЗНИНИ !
Основни функции и режими на работа :
F1 Мускулен масаж, релакс и Физиотерапия:
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F2 Тонизиране
F3 Стимулация на кръвната и лимфната циркулация – при уморени крака, варикозни вени, целулит и след липосукция
F4 Редуциране на теглото и стягане на тъканите
Изборът на времетраене на процедурата може да бъде направен ръчно – 20 до 30 минути за максимална ефективност.
Апаратът за ускоряване на метаболизма и редукция на телесните мазнини е устройство създадено с методите на
съвременната медицина, с активно използване на последните научни изследвания в областта на медицината,
физиотерапията и козметиката, с отчитане на биологичното и физиологично взаимодействие между мазинините и
мускулната тъкан в човешкото тяло и биохимията на човешкият организъм.
Действието на уреда използва нормалните принципи на функциониране на човешкото тяло; крайната цел е да се
постигне естествено ускоряване на метаболизма, в пълно съответствие с природата на организма, използвайки само
естествените процеси в тялото. Създаването на това устройство е резултат от дългогодишни тестове, опити и
анализи, правени от водещи специалисти в съответните области.
Използваната технология, базирана на микропроцесорна основа, дава възможност за прецизно действие в проблемните
зони без, или с минимум странични въздействия. Уредът обединява няколко режима на работа, на база на
усъвършенстваните през хилядолетията методи на акупунктурата, предназначени за решаване на различни телесни
проблеми – наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, детренираност на отделни мускулни групи, липса на
еластичност на кръвоносните съдове и като цяло – липса на тонус; апаратът предлага комплексно решение за всички
тези проблеми с методите на акупунктурата, физиотерапията и масажът.
Модел: GS-14 -2013
Гаранция - 12 месеца. Сертификация: CE, RoHS, CQCЦена:650 лв.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/89207/celutron-za-otslabvane--redukciya-na-mastna-tykan-povdigane-na-byusta-fizioter

Терапевтичен апарат за дископатии
Терапевтичен апарат за дископатии
Терапевтичен апарат за физиотерапевтично лечение на болки в гърба,
дискова херния - ДИСКОПАТИЯ , ошипяване на гръбнака, деформации на гръбначните дискове, дископатии !!!
Уред за терапия на кръста и гръбначния стълб .
Уредът за терапия на кръста и гръбначния стълб е от най – ново поколение терапевтични устройства и е плод на
дългогодишни тестове и проучвания.
Той събира в себе си пет различни метода за терапия (терапия за изправяне на прешлените на гръбнака и кръста , слаба и
средна по интензитет пулсова терапия, инфрачервена терапия, топлинна акупунктурна терапия и магнитна терапия) и
есна за изпълнение и може да се провежда на всяко удобно за Вас място.
ТЕРАПИЯ ЗА ИЗПРАВЯНЕ ПРЕШЛЕНИТЕ НА ГРЪБНАКА И КРЪСТА (ЛИФТИНГ) Специално проектиран съобразно
извивките на човешкото тяло,
уредът притежава уникалното свойство да влия благотворно върху състоянието на прешлените и да ги лекува от
съответните заболявания.
Когато сме легнали върху уреда, прешлените се намират в положение, което им позволява да заемат правилната си
позиция,
а това от своя страна премахва болката и чувството за схванатост и неразположение
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/89206/terapevtichen-aparat-za-diskopatii
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Лимфопреса - Апарат за Пресотерапия
Лимфопреса - Апарат за Пресотерапия (Лимфен дренаж)

Лимфотронът е подходящ, както за СПА центрове, козметични салони, здравни студиа, фитнес зали, така и за лична
употреба в домашни условия.

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/89205/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

Изпит? Преписване? Виж как!
Вече не трябва да се притеснявате да преписвате на изпит! Имате куп с теми за учене, а нямате време да се подготвите
за всички? Решението е химикалката с невидимо мастило. Това е най-лесния и евтин начин за преписване на изпит, без
никой да ви засече.
Учителите не подозират, че химикалът в ръката ви е всъщност решението на вашия изпит! При осветяване на UV
текста, той става видим и ясно четлив.
http://www.gadgetstore.ovo.bg
http://www.gadgetstore.alle.bg
Skype: marti_1987
Мтел: 0883 33 88 92
Виваком: 0878 33 88 72
http://obiavidnes.com/obiava/89204/izpit-prepisvane-vij-kak
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17.3" (43.94 cm) Acer Aspire E5-772G (NX.MNVEX.027)
17.3" (43.94 cm) Acer Aspire E5-772G (NX.MNVEX.027), двуядрен Intel® Core™ i5 4210U 1.7/2.7 GHz, HD+ LED Display &
nVidia GeForce GT840M 2GB (HDMI), 8GB, 1TB HDD, 2xUSB 3.0, Linux, 3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89203/173-4394-cm-acer-aspire-e5-772g-nxmnvex027

Работа в Чехия БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Работа за мъже,жени и семейства до 55 год. за следните позиции :
1. з-д за кис.мляко – 80 CZK,
2. месокомбинат – 80 CZK,
3. пекарна – 70 CZK,
4. з-д за шоколад – 70 CZK,
5. склад за санитарни продукти – 80 CZK,
6. склад плод и зеленчук 70 CZK,
7. цех за сандвичи – 75 CZK,
8. ф-ка за пастет – 75 CZK,
9. оранжерии 75 CZK,
10. склад Пенни Маркет – на заработка (само мъже до 40 год. средно се заработват по 900 евро на месец ),
11. Теско, Кауфланд – 80 CZK,
12. камериерки – 75 CZK,
13. сладкарски цех – 80 CZK,
14. лаковна (бояджийски цех) – 70 CZK,
15. птицекланица – 80 CZK,
16. ф-ка за парфюми – 85 CZK,
17. з-д Шкода от 90 до 130 CZK ( набират се хора със средно ниво чешки език ),
18. пивоварен з-д "Kozel", “Gambrinus “ – 90 CZK,
19. склад за промишлени стоки 80 CZK,
20. ф-ка за пластмасови бутилки – 75 CZK,
21. шивачи/ки – 100 CZK,
22. цех за европалета – 80 CZK,
23. цех за салати – 80 CZK ,
24. ф-ка за бисквити – 70CZK,
25. селско стопанство и животновъдство – 85 CZK,
26. строителство широкоспектърен профил от 100 – 150 CZK,
27. заварчици на СО2 , аргон , електрод от 110 – 200 CZK,
28. шлосери – 100 CZK,
29. ел техници – 130 CZK,
30. електорокаристи – 90 CZK. и др.
Заплата от 750 – 1500 евро в зависимост от позицията. Трудов договор и осигуровки по чешкото законодателство,
валидни за България. Всяка седмица аванс до заплата, осигурена квартира. Тел: 00420 777 073 962, 0877 504 258
http://obiavidnes.com/obiava/89202/rabota-v-chehiya-bez-posrednici

Samsung BD-H5500 3D
Samsung BD-H5500 3D, Blu-ray плейър, черен, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/89201/samsung-bd-h5500-3d

Чехия - строителни работници
Набираме персонал за работа в строителството в Чехия на следните позиции :
1.Общи работници - 3.5 - 4 евро на час .
2.Арматуристи - 5 евро на час .
3. Зидаро-мазачи - 6 евро на час .
4. Изолация - 9 евро на квадрат .
5. Фаянс, теракот , шпакловка , гипсокартон – 6 евро на час .
Заплата 1100 – 1300 евро , зависи от позицията . Седмичен аванс , трудов договор , осигуровки, подсигурена квартира.
Подписва се трудов договор , не се изисква владеенето на език . Заминаване индивидуално или групово .
Телефони за връзка : 0878 023 468 , 0892 976 509
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Skype: rabota.eu
http://obiavidnes.com/obiava/89200/chehiya---stroitelni-rabotnici

Чехия - свободни работни позиции
Мъже , жени , семейства до 55 год. за работа в хлебопекарни, сладкарски цехове, цех за сандвичи, завод за пластмасови
изделия, фабрика за парфюми, склад за сортиране на плодове и зеленчуци, камериерки, фабрика за пастет, месокомбинат,
оранжерии, цех за салати, хартиена фабрика, цех за лепене на рекламни стикери, бояджийски цех, фабрика за бисквити,
селско стопанство и животновъдство, складови работници ,оранжерии , персонал за почистване и перални помещения .
Заплати от 700 -900 евро в зависимост от позициите.
Към всички оферти се дава седмичен аванс от 40 евро ( 1000 крони ) . Заплатата е на следващия месец от 10 – 20-сто
число за предходния . Не се изиска владеене на език , подсигурена квартира ( към някои от позициите е безплатна ) ,
трудов договор , осигуровки . Настаняват Ви в квартири тип двустайни апартаменти. Консумативите са за сметка на
работодателя . При интерес от Ваша страна предоставяме всички необходими документи на Чешката фирма за
консултантски услуги , както лиценз и сертификат на фирмата . Заминаване групово или индивидуално.
Телефони за връзка : 0878 023 468 , 0892 976 509
Skype : rabota.eu
http://obiavidnes.com/obiava/89199/chehiya---svobodni-rabotni-pozicii

10.1"(25.70 cm) Samsung Tablet GT-P5210 GALAXY TAB3
10.1"(25.70 cm) Samsung Tablet GT-P5210 GALAXY TAB3, черен, двуядрен 1.60 GHz,
(+microSDHC слот), WiFi, Android, + калъф Targus Click-in - син, 2г. гаранция

1GB RAM, 8GB Flash памет

http://obiavidnes.com/obiava/89198/1012570-cm-samsung-tablet-gt-p5210-galaxy-tab3

Работни позиции за Чехия
Набор на складови работници (мъже и жени до 55 години) за работа в Чехия към:
-месокомбинат-800 евро
-пекарна-800 евро
-завод за шоколад-700 евро
-склад за плодове и зеленчуци-700 евро
-цех за сандвичи-800 евро
-склад на „Данон”-800 евро
-сладкарски цех-750 евро
-завод за авточасти-800 евро
-складове на „Пенни Маркет”,”Кауфланд”,”Билла”,”Теско”,”Глобус”,”Алберт”-900 евро (само мъже до 50
години).
-пивоварен завод „Гамбринос”- 850 евро
-общи работници за „DHL”-850 евро (мъже до 50 години).
-електрокаристи- 1000 евро (може и без опит).
-ел.техници-5.5 евро/час.
ТД и осигуровки по чешкото законодателство,подсигурена квартира,седмичен аванс от (40-60 евро),език не е необходим
да знаете,заминаване веднага групово или индивидуално.За повече информация се свържете с нас на посочените
кординати за връзка-тел:0876 502 330;0892 360 083, 0886 140 954
http://obiavidnes.com/obiava/89197/rabotni-pozicii-za-chehiya

Работни позиции за Чехия
Набор на складови работници (мъже и жени до 55 години) за работа в Чехия към:
-месокомбинат-800 евро
-пекарна-800 евро
-завод за шоколад-700 евро
-склад за плодове и зеленчуци-700 евро
-цех за сандвичи-800 евро
-склад на „Данон”-800 евро
-сладкарски цех-750 евро
-завод за авточасти-800 евро
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-складове на „Пенни Маркет”,”Кауфланд”,”Билла”,”Теско”,”Глобус”,”Алберт”-900 евро (само мъже до 50
години).
-пивоварен завод „Гамбринос”- 850 евро
-общи работници за „DHL”-850 евро (мъже до 50 години).
-електрокаристи- 1000 евро (може и без опит).
-ел.техници-5.5 евро/час.
ТД и осигуровки по чешкото законодателство,подсигурена квартира,седмичен аванс от (40-60 евро),език не е необходим
да знаете,заминаване веднага групово или индивидуално.За повече информация се свържете с нас на посочените
кординати за връзка-тел:0876 502 330;0892 360 083, 0886 140 954
http://obiavidnes.com/obiava/89196/rabotni-pozicii-za-chehiya

10.1"(25.70 cm) Samsung Tablet GT-P5210 GALAXY TAB3
10.1"(25.70 cm) Samsung Tablet GT-P5210 GALAXY TAB3, черен, двуядрен 1.60 GHz,
(+microSDHC слот), WiFi, Android, + калъф Targus Click-in - черен, 2г. гаранция

1GB RAM, 8GB Flash памет

http://obiavidnes.com/obiava/89195/1012570-cm-samsung-tablet-gt-p5210-galaxy-tab3

Assassins Creed Ultimate Collection
Assassins Creed Ultimate Collection, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/89194/assassins-creed-ultimate-collection

Deus Ex: Human Revolution - Nordic edition
Deus Ex: Human Revolution - Nordic edition, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/89193/deus-ex-human-revolution----nordic-edition

Sleeping Dogs: Definitive Edition - Limited Edition
Sleeping Dogs: Definitive Edition - Limited Edition, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/89192/sleeping-dogs-definitive-edition---limited-edition

Samurai Warriors 4 Anime Edition - PRE-ORDER
Samurai Warriors 4 Anime Edition - PRE-ORDER, за PlayStation 4
http://obiavidnes.com/obiava/89191/samurai-warriors-4-anime-edition---pre-order

Samurai Warriors 4 - PRE-ORDER
Samurai Warriors 4 - PRE-ORDER, за PlayStation 4
http://obiavidnes.com/obiava/89190/samurai-warriors-4---pre-order

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/89189/3d-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
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http://3dkoev-design.net46.net
http://obiavidnes.com/obiava/89188/3d-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/89187/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Assassins Creed: Unity Bastille Edition - PRE-ORDER
Assassins Creed: Unity Bastille Edition - PRE-ORDER, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/89186/assassins-creed-unity-bastille-edition---pre-order

Assassins Creed: Unity Notre Dame Edition - PRE-ORDER
Assassins Creed: Unity Notre Dame Edition - PRE-ORDER, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/89185/assassins-creed-unity-notre-dame-edition---pre-order

Far Cry 4 Kyrat Edition - PRE-ORDER
Far Cry 4 Kyrat Edition - PRE-ORDER, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/89184/far-cry-4-kyrat-edition---pre-order

Far Cry 4 Limited Edition - PRE-ORDER
Far Cry 4 Limited Edition - PRE-ORDER, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/89183/far-cry-4-limited-edition---pre-order

LEGO Batman 3: Beyond Gotham - PRE-ORDER
LEGO Batman 3: Beyond Gotham - PRE-ORDER, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/89182/lego-batman-3-beyond-gotham---pre-order

Металотърсач с PIC контролер
Продавам металотърсач с PIC контролер. Отделя металите (феромагнитни и др.) Не се влияе от вода, метални соли в
почвата и др. такива. Звукова и светлинна индикация. В комплекта влиза и DVD с над 30 схеми и техн. документация на
професионални и любителски металотърсачи, както и книгата "Калетата по българските земи". http://gold2013.tk/ За
контакти GSM 0876709831
http://obiavidnes.com/obiava/89181/metalotyrsach-s-pic-kontroler

Rayman and Rabbids Family Pack
Rayman and Rabbids Family Pack, за 3DS
http://obiavidnes.com/obiava/89180/rayman-and-rabbids-family-pack

Happy Feet 2
Happy Feet 2, за NDS
http://obiavidnes.com/obiava/89179/happy-feet-2

Разработка на недвижими имоти
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Ние сме група ентусиазирани архитекти, които очакват да изпълнят най-капризните желание на всеки клиент. Очакваме
ви при това работим на ниска цена.
http://obiavidnes.com/obiava/89178/razrabotka-na-nedvijimi-imoti

LEGO Batman 3: Beyond Gotham - TOY EDITION - PRE-ORDER
LEGO Batman 3: Beyond Gotham - TOY EDITION - PRE-ORDER, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/89177/lego-batman-3-beyond-gotham---toy-edition---pre-order

LEGO Legends of Chima: Lavals Journey
LEGO Legends of Chima: Lavals Journey, за NDS
http://obiavidnes.com/obiava/89176/lego-legends-of-chima-lavals-journey

Професионален домоуправител. Прехвърлете на нас Вашите отговорности и ангажименти!
Ние ще въведем ред и сигурност във Вашия вход. Ще се погрижим за събирането на месечните такси и спазването на
реда! http://domoupravitel.eu - наистина професионален домоуправител.
http://obiavidnes.com/obiava/89175/profesionalen-domoupravitel-prehvyrlete-na-nas-vashite-otgovornosti-i-angajiment

Всякакви стр. услуги, довършителни работи и жилищни ремонти
Бригади от строителни майстори с дългогодишен опит в областта на строителството извършват всякакви строителни
услуги и жилищни ( домашни ) ремонти :
- груб строеж и зидария
- къртене и извозване
- вътрешни и външни топлоизолации
- машинна мазилка и замазка , маш . боядисване
- хидроизолации
- гипсокартон ,окачени тавани , преградни стени
- скрито осветление , разчупени тавани ( на различни нива ) и др.
- усвояване на тераси и всякакви преустройства
- всякакви обръщания на ъгли на врати и прозорци
- шпакловка със сатен гипс и колор кит , латекс
- всякакви декоративни мазилки
- поставяне на теракот , фаянс и гранитогрес
- облицовка с всички видове камък
- шлайфан и щампован бетон
- Ел. инсталации , ОиВ , ВиК , и други .
Безплатен , неангажиращ оглед и консултации , оферта , договор , професинализъм , коректност , кратки срокове . Тел.
за контакт - 0878 78 23 88 - Антон Стоянов .
http://obiavidnes.com/obiava/89174/vsyakakvi-str-uslugi-dovyrshitelni-raboti-i-jilishtni-remonti

СОДАСТРУЙКА ПОД НАЕМ
Професионална машина за фино, меко или по-грубо бластиране, подходяща за премахване на боя, окиси, ръжда, за
почистване на фасади, паметници, сгради и др., както и за изравняване на неравности на големи площи. Връзва се към
компресор, който също може да наемете от нас под наем. Подходяща за дърво, деликатни повърхности, парапети,
желязо, автомобили и мн. други. Висока прозиводителност и управление от разстояние Предпазител за ръце и капак на
резервоара. Бързо източване на резервоара и подсилени клапани. Тегло – 66кг. Капацитет:50лт. Въздушна консумация:500
- 1000л/мин Маркуч 10м. Различни дюзи.
http://obiavidnes.com/obiava/89173/sodastruyka-pod-naem

Пясъкоструйка под наем
Подходяща за премахване на боя, окиси, ръжда и изравняване на неравности на големи площи. Връзва се към компресор,
който също може да наемете от нас под наем. Подходяща за дърво, деликатни повърхности, парапети, желязо,
автомобили и мн. други. Висока прозиводителност и управление от разстояние Предпазител за ръце и капак на
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резервоара. Бързо източване на резервоара и подсилени клапани. Тегло – 66кг. Капацитет:50лт. Въздушна консумация:500
- 1000л/мин Маркуч 10м. Различни дюзи.
http://obiavidnes.com/obiava/89172/pyasykostruyka-pod-naem

LEGO Marvel Super Heroes
LEGO Marvel Super Heroes, за NDS
http://obiavidnes.com/obiava/89171/lego-marvel-super-heroes

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/89170/3d-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/89169/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

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.
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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
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/89168/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
системата Market Leader – Elementary .
Цена 250 лв.Продължителност -50 учебни часа. В цената не е включена цената на учебника .
Предлагаме квалифицирани препсдаватели , аудио и видео уроци.
За повече информация :

по

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
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/89167/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
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/89166/frenski-ezik---individualno-obuchenie

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Ние предлагаме работа mо водещи учебни системи :
-общ английски – New Headway – всички нива
-общ английски с интерактивна насоченост – Cutting Edge – всички нива
- бизнес атглийски – Market leader – всички нива
-подготовка за сертификат
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- 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
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/89165/angliyski-ezik---individualno-obuchenieiv-malki-grupi

55"(139.70 cm) Samsung UE55HU7200 CURVED 4K
55"(139.70 cm) Samsung UE55HU7200 CURVED 4K, DVB-T/C/S2, UHD LED TV, 800Hz, 3xHDMI, 3xUSB, 2.0, SCART, Smart
HUB, LAN, Wi-Fi, черен, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/89164/5513970-cm-samsung-ue55hu7200-curved-4k

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.
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 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/89163/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
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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 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/89162/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
• 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
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• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/89161/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)
• 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/89160/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

55"(139.70 cm) Samsung UE55HU8200 CURVED
55"(139.70 cm) Samsung UE55HU8200 CURVED, 3D 4K, DVB-T2/S2, UHD LED TV, 1000Hz, Smart HUB, LAN, Wi-Fi, 3xHDMI,
3xUSB, 2x3D Glasses, 2x3D Glasses, черен, 2г
http://obiavidnes.com/obiava/89159/5513970-cm-samsung-ue55hu8200-curved

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/ !
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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/89158/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/89157/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

От 01.11 - ПРАКТИЧЕСКО СЧЕТОВОДСТВО в Център МАКСИМА - Стара Загора! Нова
група!
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА - Стара Загора Ви предлага курс по ПРАКТИЧЕСКО
СЧЕТОВОДСТВО на малък и среден бизнес - 60 учебни часа, 2 пъти седмично (дневна или съботно-неделна форма).
Специално сме съставили ефективен план на обучение, състоящ се от три основни модула, включващи професионална
насоченост към:
нормативните актове;
организация на счетоводството в малки предприятия (с едностранно или двустранно отчитане); в големи предприятия (
при задължително прилагане на двустранно счетоводство);
отчитане на ДДС; установяване и отчитане на данъците от печалбата; и накрая сме включили практическа работа със
счетоводни програми, актуални в бранша.
Ще бъдете обучавани от ПРОФЕСИОНАЛИСТ В БРАНША и в МАЛКА ГРУПА (4 - 5 човека).
Избирате УДОБЕН ГРАФИК – сутрешни, дневни или съботно-неделни занятия.
Предлагаме и ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ, изцяло съобразено с Вашите потребности, интензитет на обучение и
ангажираност.
След положен тест в края на обучението издаваме ЛЕГИТИМНО УДОСТОВЕРЕНИЕ (лицензирано от МОН). Център за
образование и наука Максима е одобрен като доставчик за обучение по Оперативна програма ,,Аз мога повече”!
ДОСТЪПНИ ЦЕНИ И ОТСТЪПКИ за фирми и групи! Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без
оскъпяване!
ОТДЕЛЕТЕ ВРЕМЕ ЗА СЕБЕ СИ И СВОЯТА КВАЛИФИКАЦИЯ!
Една нова компетенция може да промени живота Ви и да отвори нови възможности пред Вас!
Проверете нашия график на web address-а ни в раздел: СТАРТИРАЩИ ГРУПИ!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел. 042/ 23 05 86 ; Мобилен: 0893 55 65 50
Skype: naukastz
E-mail: nauka_stz@abv.bg
Web address: http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/89156/ot-0111---praktichesko-schetovodstvo-v-centyr-maksima---stara-zagora-nova-grupa

65" (165.10 cm) Samsung UE65HU8200 CURVED
65" (165.10 cm) Samsung UE65HU8200 CURVED, 3D 4K, DVB-T2/S2, UHD LED TV, 1000Hz, Smart HUB, LAN, Wi-Fi,
3xHDMI, 3xUSB, 2x3D Glasses, 2x3D Glasses, черен, 2г
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http://obiavidnes.com/obiava/89155/65-16510-cm-samsung-ue65hu8200-curved

Инкубатори - напълно автоматични!
Инкубатори - напълно автоматични, терморегулатор с PIC контролер(0,1 градуса С). Реле за време с PIC контролер (от
1 с. до 999 мин. - циклично)за въртене на яйцата. Подробности, филмчета, както и друга полезна информация ще
намерите в обновения ни сайт. GSM:0892374714, 0988838774, 0876709831 inkubatori@abv.bg Skype - tangrabg
www.inkubatori.tk
Терморегулатор с PIC контролер и дистанционно управление http://youtube.com/watch?v=UL2QbDodaUY&feature=youtu.be
http://obiavidnes.com/obiava/89154/inkubatori---napylno-avtomatichni

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/89153/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

Легализация и преводи от Нов век-София
Преводаческа агенция НОВ ВЕК извършва официални бързи и професионални преводи от и на английски, немски, френски,
руски, италиански, испански, гръцки, турски, румънски, сръбски, хърватски... и още 30 езика! Заверка и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на
лични и официални фирмени документи 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/89152/legalizaciya-i-prevodi-ot-nov-vek-sofiya

ТЮТЮН-КАЧЕСТВО-СТИЛ
тютюн
ние се водим от волята за съвършенство
във всеки един етап от производството.
Нашите продукти са резултат от непрекъсната работа
и стремеж да надминем
очакванията на най-взискателните потребители.
За да направим съвършената цигара,
ние внимателно подбираме най-качествените тютюни.
Всяка една от нашите марки се отличава със свой собствен,
уникален вкус, оценен подобаващо
от експерти и клиенти.
Избирайки нашите продукти,
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потребителите получават
не само високо качество, а и стил.
нашите цени:
1 kg.king tabaco 60 lv. ot 2 kg na gore bezplatna dostavka
1 кг. стандартна виржиния 60 лв. - от 2кг безплатна доставка
1кг. златна виржиния 70 лв. - от 2кг безплатна доставка
1кг.давидоф 70 лв- от 2кг безплатна доставка
1кг.малборо 70 лв.- от 2кг безплатна доставка
1кг.камел 70 лв. - от 2кг безплатна доставка
tel.0876626942 ili 0876174042
за поголеми поръчки цената е по договаряне
www.tutunbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/89150/tyutyun-kachestvo-stil

ТЮТЮН-КАЧЕСТВО-СТИЛ
тютюн
ние се водим от волята за съвършенство
във всеки един етап от производството.
Нашите продукти са резултат от непрекъсната работа
и стремеж да надминем
очакванията на най-взискателните потребители.
За да направим съвършената цигара,
ние внимателно подбираме най-качествените тютюни.
Всяка една от нашите марки се отличава със свой собствен,
уникален вкус, оценен подобаващо
от експерти и клиенти.
Избирайки нашите продукти,
потребителите получават
не само високо качество, а и стил.
нашите цени:
1 kg.king tabaco 60 lv. ot 2 kg na gore bezplatna dostavka
1 кг. стандартна виржиния 60 лв. - от 2кг безплатна доставка
1кг. златна виржиния 70 лв. - от 2кг безплатна доставка
1кг.давидоф 70 лв- от 2кг безплатна доставка
1кг.малборо 70 лв.- от 2кг безплатна доставка
1кг.камел 70 лв. - от 2кг безплатна доставка
tel.0876626942 ili 0876174042
за поголеми поръчки цената е по договаряне
www.tutunbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/89149/tyutyun-kachestvo-stil

75" (190.50 cm) Samsung UE75H6400
75" (190.50 cm) Samsung UE75H6400, 3D, DVB-T/C, FULL HD LED TV, 200Hz, Smart HUB, 4xHDMI, 3xUSB, LAN, Wi-Fi,
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2x3D Glasses, черен, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/89148/75-19050-cm-samsung-ue75h6400

Ремонти от професионалисти - работим по немски
ДАНЕВ СТРОЙ ЕООД е специализирана във вътрешно-довършителните ремонти. През годините фирмата се е
доказала на пазара с качество,професионализъм и коректност към своите клиенти. Разполагаме с професионално
собствено оборудване за качествено изпълнение на всеки зададен проект. Извършваме цялостен вътрешен ремонт :
гипсова мазилка, вароциментова мазилка, обръщане на дограма шпакловка,сатен,шкурене с жирав,професионално
прахово боядисване в светли и тъмни тонове,вътрешна топлоизолация, циментова и саморазливна замазка ,преградни
стени и гипсокартoн, външна топлоизолация,ВиК,фаянс и гранитогрес.
ЗА НАС Е ВАЖНО ВИЕ ДА СТЕ ДОВОЛНИ !
http://www.danevstroi.bg
http://obiavidnes.com/obiava/89147/remonti-ot-profesionalisti---rabotim-po-nemski

7 клас - БЕЛ и Математика
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.
Изпитаният начин детето Ви да учи в елитна гимназия в София! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/89146/7-klas---bel-i--matematika

6 клас - курсове и индивидуални уроци
Курсове и индивидуални уроци по БЕЛ и Математика за ученици в 6 клас.
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.
Гарантирано повишаване на успеха в училище и подготовка за матурите в 7 клас! Удобни офиси в центъра на София;
гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Изпитаният начин детето Ви да учи в елитна гимназия
в София! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/89145/6-klas---kursove-i-individualni-uroci

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/89144/individualni-uroci-po-vsichki-predmeti-v-uchilishte

Матура по всички предмети
Курсове и индивидуални уроци за МАТУРА по:
- БЕЛ;
- История;
- Философия:
- Английски език;
- Немски език;
- Испански език;
- География;
- Математика;
- Химия;
- 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.
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Изпитаният начин да получите отлична оценка на матурите! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/89143/matura-po-vsichki-predmeti

Кандидат-студенти - курсове и уроци
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по:
- БЕЛ;
- История;
- Философия;
- Английски език;
- Немски език;
- Испански език;
- География;
- Математика;
- Химия;
- 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.
Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/89142/kandidat-studenti---kursove-i-uroci

Смартчасовник MyKronoz ZeBracelet 2
Смартчасовник MyKronoz ZeBracelet 2, бял
http://obiavidnes.com/obiava/89141/smartchasovnik-mykronoz-zebracelet-2

Флора за деца 10 сашета/пакетчета
Flora Bimbi - Флора за деца
10 сашета/пакетчета - с живи бактерии и FOS
За поддържане на чревния баланс
Хранителна добавка
Продуктът е полезен за поддържане на чревната флора на децата. Наличието на FOS допринася за правилното развитие
и активност на млечно-киселите бактерии и оказва благоприятно въздействие върху целия организъм.
Препоръчителен прием: Препоръчва се да се приема по 1 саше дневно, между храненията, разтворено в чаша вода.
Предупреждения: Пазете далеч от деца под 3 годишна възраст. Да не се превишава препоръчителната дневна доза.
Хранителната добавка да не се използва като заместител на балансираното и разнообразно хранене!
http://obiavidnes.com/obiava/89140/flora-za-deca-10-sashetapaketcheta

Флора за деца 10 флакона за еднократна употреба
Flora Bimbi - Флора за деца
10 флакона за еднократна употреба - с FOS и витамин В комплекс
7 милиарда живи бактерии
Хранителна добавка
Флора Kids е уникална комбинация от пробиотици, пребиотици и витамин В комплекс, специално създадена и съобразена с
нежния детски организъм. Полезна за поддържането на баланса на чревната флора.
http://obiavidnes.com/obiava/89139/flora-za-deca-10-flakona-za-ednokratna-upotreba

Флора 10
15 капсули - с 10 милиарда живи бактерии и FOS
За поддържане на чревния баланс
Хранителна добавка
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Флора 10 благоприятства поддържането на баланса на стомашно-чревната флора. Наличието на FOS допринася за
правилното развитие и дейност на млечно-киселите бактерии.
http://obiavidnes.com/obiava/89138/flora-10

Lichensed - таблетки за смучене
Предпазва гърлото, облекчава раздразненията
Lichensed® таблетки за смучене е медицински препарат, предназначен да облекчава дразненето в гърлото, свързано с
болка, парене и затруднения при преглъщане. Новаторската формула действа като преграда и създава защитен слой,
който покрива устната кухина и я защитава от контакт с външни дразнещи фактори. Той е обогатен с екстракт от
Алое Вера, който помага да се поддържа овлажняването на лигавицата. Lichensed® таблетки за смучене облекчава
неприятните симптоми в случай на възпалено гърло.
http://obiavidnes.com/obiava/89137/lichensed---tabletki-za-smuchene

Адвокатска Кантора "investconsult Group"-Изкупуваме фирми
Адвокатска Кантора "investconsult Group"-Изкупуваме фирми със задължения от всички бизнес сектори и региони на
страната. –Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения!!!
КОМПЛЕКСНИ ПРАВНИ УСЛУГИ-Правни и бизнес-консултанти специализирани в предоставянето на професионални
юридически, финансово-счетоводни, административни и консултантски услуги за корпоративни клиенти.
Ние осигуряваме Нов собственик на Фирмата със Задължения, също така Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция,
Пълна Промяна по Обстоятелствата.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
Адвокатска Кантора "investconsult Group"
централен офис
гр.ПЛОВДИВ 4000
ул. "4-януари" №36
КАНТОРИ-СОФИЯ, ПЛОВДИВ, БУРГАС, ВАРНА, СТАРА ЗАГОРА, ОПЕРИРАМЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЦЯЛА
БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА!!!
тел:0897558320 0876746035
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/89136/advokatska-kantora-investconsult-group-izkupuvame-firmi

Адвокатска Кантора "investconsult Group"-Изкупуваме фирми със задължения от всички бизнес
сектори и региони на страната. –Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със
задължения!!!
Адвокатска Кантора "investconsult Group"-Изкупуваме фирми със задължения от всички бизнес сектори и региони на
страната. –Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения!!!
КОМПЛЕКСНИ ПРАВНИ УСЛУГИ-Правни и бизнес-консултанти специализирани в предоставянето на професионални
юридически, финансово-счетоводни, административни и консултантски услуги за корпоративни клиенти.
Ние осигуряваме Нов собственик на Фирмата със Задължения, също така Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция,
Пълна Промяна по Обстоятелствата.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
Адвокатска Кантора "investconsult Group"
централен офис
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гр.ПЛОВДИВ 4000
ул. "4-януари" №36
КАНТОРИ-СОФИЯ, ПЛОВДИВ, БУРГАС, ВАРНА, СТАРА ЗАГОРА, ОПЕРИРАМЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЦЯЛА
БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА!!!
тел:0897558320 0876746035
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/89135/advokatska-kantora-investconsult-group-izkupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-ot-vsich

Превоз на МЕБЕЛИ от офиси,жилища /ТОВАРНИ ТАКСИТА - София
Превоз и пренасяне на мебели, багаж, покъщнина, лични вещи с перфектно чист камион.
Транспортни услуги в София и страната. Товарен транспорт с камион - МЕБЕЛОВОЗ с обем 18куб.м. и дължина на
товарната част 4,5 метра. Камиона е изцяло тапициран от вътрешна страна, което предпазва от повреди Вашето
обзавеждане. Камиона е оборудван с колани за връзване към стените на фургона. При необходимост осигуряваме хамали.
Превоз на обзавеждане, мебели, багаж, черна и бяла техника от жилища, квартири, офиси, магазини, складове.
Възможност за експресни доставки на багаж и стоки до всяка точка в ЕС. Коректност. Тел за връзка: 02/4890390 /
0877663995 / 0898874253. Сайт: http://valtrans.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/89134/prevoz-na-mebeli-ot-ofisijilishta-tovarni-taksita---sofiya

Смартчасовник MyKronoz ZeBracelet2
Смартчасовник MyKronoz ZeBracelet2, черен
http://obiavidnes.com/obiava/89133/smartchasovnik-mykronoz-zebracelet2

Смартчасовник MyKronoz ZeSplash
Смартчасовник MyKronoz ZeSplash, бял
http://obiavidnes.com/obiava/89132/smartchasovnik-mykronoz-zesplash

Смартчасовник MyKronoz Zewatch2
Смартчасовник MyKronoz Zewatch2, черен
http://obiavidnes.com/obiava/89131/smartchasovnik-mykronoz-zewatch2

TRUST SliZe Ultra Slim Graphic Tablet с 254 x 152 mm активна площ
TRUST SliZe Ultra Slim Graphic Tablet с 254 x 152 mm активна площ,
http://obiavidnes.com/obiava/89130/trust-slize-ultra-slim-graphic-tablet-s-254-x-152-mm-aktivna-plosht

Vanquish
Vanquish, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/89129/vanquish

Final Fantasy XIV: A Realm Reborn Collectors Edition
Final Fantasy XIV: A Realm Reborn Collectors Edition, за PlayStation 4
http://obiavidnes.com/obiava/89128/final-fantasy-xiv-a-realm-reborn-collectors-edition

Sleeping Dogs: Definitive Edition - Limited Edition
Sleeping Dogs: Definitive Edition - Limited Edition, за PlayStation 4
http://obiavidnes.com/obiava/89127/sleeping-dogs-definitive-edition---limited-edition
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Flockers
Flockers, за PlayStation 4
http://obiavidnes.com/obiava/89126/flockers

Marvel Super Hero Squad: Infinity Gauntlet - ART
Marvel Super Hero Squad: Infinity Gauntlet - ART, за 3DS
http://obiavidnes.com/obiava/89125/marvel-super-hero-squad-infinity-gauntlet---art

Assassins Creed: Birth of a New World - The American Saga
Assassins Creed: Birth of a New World - The American Saga, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/89124/assassins-creed-birth-of-a-new-world---the-american-saga

Онлайн магазин за хранителни добавки и спортни стимуланти
Спортни стимуланти от водещи производители с доказано качество и произход.
Качествени продукти на водещите марки в бранша. 100% сигурност!!!Нашият онлайн магазин е достъпен за вас по всяко
време на денонощието.
За повече информация и ценови листи свържете се с нас на имейл : anabolite_net@abv.bg
http://anabolitebg.net/
http://obiavidnes.com/obiava/89123/onlayn-magazin-za-hranitelni-dobavki-i-sportni-stimulanti

Онлайн магазин за хранителни добавки и спортни стимуланти
Спортни стимуланти от водещи производители с доказано качество и произход.
Качествени продукти на водещите марки в бранша. 100% сигурност!!!Нашият онлайн магазин е достъпен за вас по всяко
време на денонощието.
За повече информация и ценови листи свържете се с нас на имейл : anabolite_net@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/89122/onlayn-magazin-za-hranitelni-dobavki-i-sportni-stimulanti

Assassins Creed: Unity Bastille Edition - PRE-ORDER
Assassins Creed: Unity Bastille Edition - PRE-ORDER, за PlayStation 4
http://obiavidnes.com/obiava/89121/assassins-creed-unity-bastille-edition---pre-order

Hamsa Jewelry Boutique - Бутикова Бижутерия
Красиви и модни талисмани с енергийни и лечебни свойства от полускъпоценни камъни. Изцяло ръчна
изработка.Безплатна доставка за поръчки над 60 лв. до офис на „Еконт Експрес ООД”. Хамса е един от най-мощните
амулети - символ за защита. Познат е като благословия за притежателя си и предпазва от уроки, зли очи, магии, клетви.
http://obiavidnes.com/obiava/89120/hamsa-jewelry-boutique---butikova-bijuteriya

Assassins Creed: Unity Notre Dame Edition - PRE-ORDER
Assassins Creed: Unity Notre Dame Edition - PRE-ORDER, за PlayStation 4
http://obiavidnes.com/obiava/89119/assassins-creed-unity-notre-dame-edition---pre-order

CSI: Crime Scene Investigation - Deadly Intent
CSI: Crime Scene Investigation - Deadly Intent, за XBOX360
http://obiavidnes.com/obiava/89118/csi-crime-scene-investigation---deadly-intent

Адвокатска Кантора "investconsult Group"-Изкупуваме фирми
Адвокатска Кантора "investconsult Group"-Изкупуваме фирми със задължения от всички бизнес сектори и региони на
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страната. –Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения!!!
КОМПЛЕКСНИ ПРАВНИ УСЛУГИ-Правни и бизнес-консултанти специализирани в предоставянето на професионални
юридически, финансово-счетоводни, административни и консултантски услуги за корпоративни клиенти.
Ние осигуряваме Нов собственик на Фирмата със Задължения, също така Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция,
Пълна Промяна по Обстоятелствата.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
Адвокатска Кантора "investconsult Group"
централен офис
гр.ПЛОВДИВ 4000
ул. "4-януари" №36
КАНТОРИ-СОФИЯ, ПЛОВДИВ, БУРГАС, ВАРНА, СТАРА ЗАГОРА, ОПЕРИРАМЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЦЯЛА
БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА!!!
тел:0897558320 0876746035
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/89117/advokatska-kantora-investconsult-group-izkupuvame-firmi

Адвокатска Кантора "investconsult Group"-Изкупуваме фирми.............
Адвокатска Кантора "investconsult Group"-Изкупуваме фирми със задължения от всички бизнес сектори и региони на
страната. –Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения!!!
КОМПЛЕКСНИ ПРАВНИ УСЛУГИ-Правни и бизнес-консултанти специализирани в предоставянето на професионални
юридически, финансово-счетоводни, административни и консултантски услуги за корпоративни клиенти.
Ние осигуряваме Нов собственик на Фирмата със Задължения, също така Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция,
Пълна Промяна по Обстоятелствата.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
Адвокатска Кантора "investconsult Group"
централен офис
гр.ПЛОВДИВ 4000
ул. "4-януари" №36
КАНТОРИ-СОФИЯ, ПЛОВДИВ, БУРГАС, ВАРНА, СТАРА ЗАГОРА, ОПЕРИРАМЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЦЯЛА
БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА!!!
тел:0897558320 0876746035
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/89116/advokatska-kantora-investconsult-group-izkupuvame-firmi

Адвокатска Кантора "investconsult Group"-Изкупуваме фирми
Адвокатска Кантора "investconsult Group"-Изкупуваме фирми със задължения от всички бизнес сектори и региони на
страната. –Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения!!!
КОМПЛЕКСНИ ПРАВНИ УСЛУГИ-Правни и бизнес-консултанти специализирани в предоставянето на професионални
юридически, финансово-счетоводни, административни и консултантски услуги за корпоративни клиенти.
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Ние осигуряваме Нов собственик на Фирмата със Задължения, също така Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция,
Пълна Промяна по Обстоятелствата.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
Адвокатска Кантора "investconsult Group"
централен офис
гр.ПЛОВДИВ 4000
ул. "4-януари" №36
КАНТОРИ-СОФИЯ, ПЛОВДИВ, БУРГАС, ВАРНА, СТАРА ЗАГОРА, ОПЕРИРАМЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЦЯЛА
БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА!!!
тел:0897558320 0876746035
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/89115/advokatska-kantora-investconsult-group-izkupuvame-firmi

Far Cry 4 Kyrat Edition - PRE-ORDER
Far Cry 4 Kyrat Edition - PRE-ORDER, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/89114/far-cry-4-kyrat-edition---pre-order

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/89113/3d-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/89112/3d-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/89111/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Far Cry 4 Kyrat Edition - PRE-ORDER
Far Cry 4 Kyrat Edition - PRE-ORDER, за PlayStation 4
http://obiavidnes.com/obiava/89110/far-cry-4-kyrat-edition---pre-order
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Адвокатска Кантора "investconsult Group"-Изкупуваме фирми
Адвокатска Кантора "investconsult Group"-Изкупуваме фирми със задължения от всички бизнес сектори и региони на
страната. –Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения!!!
КОМПЛЕКСНИ ПРАВНИ УСЛУГИ-Правни и бизнес-консултанти специализирани в предоставянето на професионални
юридически, финансово-счетоводни, административни и консултантски услуги за корпоративни клиенти.
Ние осигуряваме Нов собственик на Фирмата със Задължения, също така Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция,
Пълна Промяна по Обстоятелствата.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
Адвокатска Кантора "investconsult Group"
централен офис
гр.ПЛОВДИВ 4000
ул. "4-януари" №36
КАНТОРИ-СОФИЯ, ПЛОВДИВ, БУРГАС, ВАРНА, СТАРА ЗАГОРА, ОПЕРИРАМЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЦЯЛА
БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА!!!
тел:0897558320 0876746035
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/89109/advokatska-kantora-investconsult-group-izkupuvame-firmi

Адвокатска Кантора "investconsult Group"-Изкупуваме фирми
Адвокатска Кантора "investconsult Group"-Изкупуваме фирми със задължения от всички бизнес сектори и региони на
страната. –Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения!!!
КОМПЛЕКСНИ ПРАВНИ УСЛУГИ-Правни и бизнес-консултанти специализирани в предоставянето на професионални
юридически, финансово-счетоводни, административни и консултантски услуги за корпоративни клиенти.
Ние осигуряваме Нов собственик на Фирмата със Задължения, също така Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция,
Пълна Промяна по Обстоятелствата.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
Адвокатска Кантора "investconsult Group"
централен офис
гр.ПЛОВДИВ 4000
ул. "4-януари" №36
КАНТОРИ-СОФИЯ, ПЛОВДИВ, БУРГАС, ВАРНА, СТАРА ЗАГОРА, ОПЕРИРАМЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЦЯЛА
БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА!!!
тел:0897558320 0876746035
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/89108/advokatska-kantora-investconsult-group-izkupuvame-firmi

Адвокатска Кантора "investconsult Group"-Изкупуваме фирми
Адвокатска Кантора "investconsult Group"-Изкупуваме фирми със задължения от всички бизнес сектори и региони на
страната. –Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения!!!
КОМПЛЕКСНИ ПРАВНИ УСЛУГИ-Правни и бизнес-консултанти специализирани в предоставянето на професионални
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юридически, финансово-счетоводни, административни и консултантски услуги за корпоративни клиенти.
Ние осигуряваме Нов собственик на Фирмата със Задължения, също така Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция,
Пълна Промяна по Обстоятелствата.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
Адвокатска Кантора "investconsult Group"
централен офис
гр.ПЛОВДИВ 4000
ул. "4-януари" №36
КАНТОРИ-СОФИЯ, ПЛОВДИВ, БУРГАС, ВАРНА, СТАРА ЗАГОРА, ОПЕРИРАМЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЦЯЛА
БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА!!!
тел:0897558320 0876746035
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/89107/advokatska-kantora-investconsult-group-izkupuvame-firmi

Far Cry 4 Limited Edition - PRE-ORDER
Far Cry 4 Limited Edition - PRE-ORDER, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/89106/far-cry-4-limited-edition---pre-order

Kesh.bg – Бъди информиран!
Последни новини, актуални обяви и фирмен каталог!
Всички услуги за Вас и Вашия бизнес на едно място и то напълно безплатно!
Kesh.bg е най-новият информационен сайт и бизнес каталог. Тук Вие може да получавате най-актуалната информация за
България, Европа и света, да следите най-актуалните обяви в бизнес сферите и обществеността и да сте в крак със
всичко, случващо се около вас.
С какво се отличаваме от останалите сайтове:
Kesh.bg е първият до сега информационен сайт, който по своята същност събира няколко услуги на едно място. Освен да
ползвате Kesh.bg като новинарски сайт и бизнес каталог, Вие можете лесно и бързо да публикувате неограничен брой
обяви и новини, както и да ги управлявате и актуализирате от своя профил. Предоставяме Ви възможността да
информирате потребителите за Вас, Вашите нови продукти и предложения напълно безплатно. И всичко това само с
една регистрация!
Защо да изберете Kesh.bg:
1. Достъп до всички услуги на сайта БЕЗПЛАТНО
· 2. Вашата обява фирма или новина ще бъде видяна от над 300 000 потребителя.
· 3. Ще можете да управлявате всички ваши обяви, новини и фирми само с една регистрация бързо, лесно и удобно!
· 4. Възможност за добавяне на широка гама от допълнителна информация, лого и снимки на вашата фирма.
· 5.. Актуална информация за последните събития в различни сфери
Влезте и се регистрирайте, за да се убедите!
http://obiavidnes.com/obiava/89105/keshbg--bydi-informiran

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 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/89104/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 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/89103/kursove-za-sedmi-klas-na-rodina

Подготовка за матура на Родина!
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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/89102/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
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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/89101/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

Far Cry 4 Limited Edition - PRE-ORDER
Far Cry 4 Limited Edition - PRE-ORDER, за PlayStation 4
http://obiavidnes.com/obiava/89100/far-cry-4-limited-edition---pre-order

Подготовка за кандидат-гимназисти
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по български език и математика за приемните изпити след 7-ми
клас. Подготовката е целогодишна в удобно за учениците и преподавателя време. Обучението включва преговор на
учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити.
Цена: 12 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 10 лева на учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/89099/podgotovka-za-kandidat-gimnazisti

Курс по испански език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по испански език за начинаещи. Курсът се провежда по системата Eco. По
време на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна
лексика от около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на
испански език. Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 60 учебни часа.
Начало – 04.11.2014 г. Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
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http://obiavidnes.com/obiava/89098/kurs-po-ispanski-ezik-za-nachinaeshti

Португалски език – неделен курс В2
Учебен център Орбис организира неделен курс по португалски език, ниво В2. Курсът се провежда по системата Aprender
portugues. Нивото акцентира върху уменията за изразяване на португалски език и същевременно с това развива
останалите езикови умения – четене, писане, слушане. Провежда се в неделя от 13.30 до 15.30, продължителност 80
учебни часа. Цена 250 лв. Начало: 26.10.14г.
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/89097/portugalski-ezik--nedelen-kurs-v2

Вечерен курс по португалски език – А2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, второ ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично (понеделник и сряда) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 05.11.14
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/89096/vecheren-kurs-po-portugalski-ezik--a2

Съботен курс по италиански език – А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда веднъж седмично – събота от 10.30 до 13.30 часа. Цена: 250 лева.
Начало: 15.11.14г.
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/89095/syboten-kurs-po-italianski-ezik--a1

LEGO Batman 3: Beyond Gotham - PRE-ORDER
LEGO Batman 3: Beyond Gotham - PRE-ORDER, за 3DS
http://obiavidnes.com/obiava/89094/lego-batman-3-beyond-gotham---pre-order
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Обучение по РЕДКИ ЕЗИЦИ в ИНТЕР АЛИАНС Стара Загора!!Избирате Вие!
Лицензираният Център за Професионално обучение ИНТЕР АЛИАНС Ви предлага специализирано обучение по
Румънски,Чешки,Полски,Португалски, Норвежки, Шведски, Холандски,Арабски, Китайски, Японски език и други - за
начинаещи и напреднали. Ние сме езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо
езиковото обучение.При нас работят квалифицирани и опитни филолози, по най-новите и успешни системи за
преподаване на съответния език. Броят на курсистите в група е от пет до осем човека, което позволява добра
индивидуална работа с всеки един курсист! Включете се във вечерни, дневни или съботно-неделни групи.
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с Вашите
възможности и потребности. Издаване на легитимно удостоверение, съгласно МОН.Чуждият език отваря вратичка към
света, а всяко допълнително знание Ви прави по-свободен! Инвестирайте в бъдещето си с Интер Алианс!
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/89093/obuchenie-po-redki-ezici-v-inter-alians-stara-zagoraizbirate-vie

Йонизатор с озонатор от ТехноМаг
Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода – последно поколение технология за пречистване и
стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на
хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и
медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки, детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/89092/yonizator-s-ozonator-ot-tehnomag

Йонизатори
Йонизатор - настолен въздухопречиствател - йонизатор с елегантен дизайн и с повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Осигурява чист и здравословен въздух в затворено помещение до 50 кв.м. Предпазва от
заболявания по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и компютри. Противодейства на вредните
положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 45,90 лв. с ДДС. За подробности и поръчки
посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/89091/yonizatori

Детоксикатор ПЛЮС подарък електрод
Детоксикатор (уред за йонна водна детоксикация и инфрачервена терапия) - Детоксикаторът е високотехнологично
устройство, което помага на човешкото тяло да се пречиства само от натрупани отпадни материали и метали, които
се извличат през ходилата във водна йонизирана следа. Можете да го използвате сами - употребата му не изисква
никаква специална подготовка.Инфрачервената терапия облекчава мускулните болки, подобрява клетъчните функции и
засилва кръвообращението. В комплекта: основен електронен модул за задаване и управление на две независими функции:
йонна детоксикация и инфрачервена терапия - 1 бр., Електропроводима гривна - 1 бр., Електрод за водна детоксикация
(консуматив - за около 40 процедури) - 1 бр., Захранващ кабел - 1 бр., Колан за инфрачервена терапия - 1 бр., Инструкции
за употреба на български език, Алуминиево куфарче за съхранение и транспортиране. Подробности в www.TehnoMag.net
или на тел. 02/422 422 8, 0884 386878
http://obiavidnes.com/obiava/89090/detoksikator-plyus-podaryk-elektrod

Алкохолни тестери (дрегери)
Прецизен южнокорейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за измерване на алкохолното съдържание в диапазон от 0 до 4
промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни субстанции в дъха на човека. Подходящ за редовни
проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни дейности, свързани с професионално шофиране и
неупотреба на алкохол. Притежаващ TUV/CE сертификат. Със сменяем високопрецизен полупроводников сензор
(същият, като в полицейските дрегери). В комплекта: алкални батерии АА 1.5V, захранващ адаптор за включване в
автомобила, 55 броя мундщуци, елегантна чантичка за съхранение и дръжка за безопасно пренасяне на комплекта,
инструкция за експлоатация на български език. Цена 192 лв.(с ДДС). Запитвания и поръчки в е-магазина ТехноМаг или на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
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http://obiavidnes.com/obiava/89089/alkoholni-testeri-dregeri

Ултразвукова ваничка за скоростно почистване и стерилизация
За ултразвуково почистване на метални инструменти, CD, DVD и BlueRay оптични дискове, почистване и стерилизация
на ножчета за бръснене, глави на електрически самобръсначки, стоматологични инструменти, четки за зъби, бижута
(верижки, пръстени, обици, гривни), очила, лупи, верижки за часовници, водоустойчиви часовници, химикалки, глави на
принтери, печати, часовникови механизми, стари монети, значки, клапи, дюзи, електронни платки и т.н. Вижте
подробности и поръчайте в е-магазина «ТехноМаг» или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/89088/ultrazvukova-vanichka-za-skorostno-pochistvane-i-sterilizaciya

Йонизиращ овлажнител на въздух за деца "МИКСИ"
18-часов автономно работещ с йонизиращ филтър ултразвуков овлажнител на въздух за детски затворени помещения.
Специално създаден за бебета и деца, страдащи от респираторни проблеми, за денонощно осигуряване на необходимата
влажност на въздуха в стаята. Системата на уреда разпръсква атомизираните частици на водата под формата на
студена мъгла, която осигурява желаното съдържание на влага, т.е. когато излиза от уреда парата прилича на лека
мъгла. Идеален за получаване на среда с приятна влажност между 40% и 60% - диапазон, в който рискът от дихателни
инфекции е сведен до минимум. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504,
0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/89087/yonizirasht-ovlajnitel-na-vyzduh-za-deca-miksi

Aвтоматичен овлажнител
Aвтоматичен овлажнител - напълно автоматичен овлажнител за стая LANAFORM VapoLux – с вграден електронен
влагомер, който може постоянно да поддържа зададената от Вас желана влажност в помещението. Уредът се включва
и изключва автоматично в съответствие със степента на влага в помещението. С голям резервоар (6л) и възможност за
до 20 часа автономна работа с едно зареждане. С отделно управляем йонизатор за повишаване качеството на въздуха.
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/89086/avtomatichen-ovlajnitel

Уред за Сребърна вода "Volcano Dr. Silver 101+"
Създаден по разработка на НАСА - САЩ, уредът е предназначен за подобряване състоянието при повече от 100
труднолечими заболявания, за дезинфекция на вода с неизвестен произход и много други положителни ефекти за
човешкото здраве. Сребърните йони във водата (сребърна вода) са сигурна защита срещу повече от 700 вида вируси и
бактерии, гъбички и паразити, от които страдат една трета от хората на планетата. Предлагаме многофункционален
уред за добиване на сребърна вода, който едновременно с процеса на отделяне на сребърни йони, осигурява магнитна
обработка и структуриране на водата за постигане на максимален биологичен ефект. Напълно дезинфикцирана и полезна
вода за пиене от всякаква чешма можете да си приготвите за по-малко от 1 минута. Малко по-дълго се приготвя
по-концентрирана сребърна вода за ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини,
висока температура; гастрити, хранителни отравяния, дезинтерии; кожни болести, изгаряния; дезинфекция и
обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи и др.
Доверете се на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/89085/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

Електронно устройство за вибрационно пране
Малка, икономична и турбо ефективна пералня – това е устройството за вибрационно пране. С него ще спестите до 80%
електроенергия, вода и перилен препарат. Пестите също място и пари. Можете да го носите навсякъде със себе си.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - можете да пропуснете
гладенето. Изключително удобно за пране и на маратонки, гуменки, чанти, изделия от изкуствена кожа и т.н.
Запитвания и поръчки в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/89084/elektronno-ustroystvo-za-vibracionno-prane
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Електронно устройство за вибрационно пране
Малка, икономична и турбо ефективна пералня – това е устройството за вибрационно пране. С него ще спестите до 80%
електроенергия, вода и перилен препарат. Пестите също място и пари. Можете да го носите навсякъде със себе си.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - можете да пропуснете
гладенето. Изключително удобно за пране и на маратонки, гуменки, чанти, изделия от изкуствена кожа и т.н.
Запитвания и поръчки в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/89083/elektronno-ustroystvo-za-vibracionno-prane

LEGO Batman 3: Beyond Gotham - PRE-ORDER
LEGO Batman 3: Beyond Gotham - PRE-ORDER, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/89082/lego-batman-3-beyond-gotham---pre-order

Eнергиен алкален нано-стик за вода
Този джобен алкален нано стик (известен още като диетичен, или йонизиращ, или турмалинов воден стик), може да
промени всяка чешмяна или бутилирана вода в здравословна питейна вода с качества на естествена изключително
полезна за организма минерална вода – антиоксидант с висок PH, с по-малки и лесно усвоими биомолекули, с повишено
съдържание на кислород алкална вода за пиене. Пречиства, алкализира и създава водородно наситена антиоксидантна
вода директно във Вашата бутилка или чаша само за няколко минути! Помага за нормализиране на алкално-киселинния
PH-баланс в организма Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.tehnomag.net или на тел.02/8298504,
02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/89081/energien-alkalen-nano-stik-za-voda

Чаша за „жива вода” от ТехноМаг
Енергийна алкална нано чаша - наричана още турмалинова чаша - предназначена да филтрира, пречиства, минерализира,
йонизира и алкализира водата по естествен път чрез филтърна система от подбрана селекция минерали, с доказано
полезно ободряващо и оздравително действие. Всички знаем колко е полезна и необходима водата за правилното
функциониране на човешкия организъм. Но в нашето забързано ежедневие рядко можем да разчитаме, че пием вода
която е достатъчно чиста или правилно структурирана и заредена с живот. Затова е изобретено и това чудо, което за
броени минути ни осигурява чиста, обогатена на полезни минерали, питейна вода. С енергийната алкална чаша ни се
предоставя възможност да бъдем по-здрави, по-бодри, по-енергични, по-работоспособни, да осигурим повече младост и
дълголетие на организма си, да постигнем стройна и елегантна фигура по естествен път. Не пропускайте този шанс!
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина „ТехноМаг” или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/89080/chasha-za-jiva-voda-ot-tehnomag

ЧЕХИЯ БЕЗ КОМИСИОН ЛЕГАЛНА РАБОТА С ДОГОВОР ЗА ЖЕНИ МЪЖЕ СЕМЕЙСТВА
БЕЗ
ТАКСИ
В
БЪЛГАРИЯ.
ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства
за
бирена
фабрика,шоколадова
фабрика,европалети,заводи,цехове,фабрики,складове,завод за авточасти,цех за боядисване на джанти,цех за
пластмасови бутилки,цех за ламинат,цех за млечни продукти,печатница,пекарна,пералня,склад за плодове,склад за
перилни препарати и много други позиции ТД,осигуровки,заплата 650-750 евро.Строители всички специалности и общи
работници,заварчици СО2,аргон и други работни места заплата 800-1200 евро,ТД,осигуровки.За всички работни места
седмичен аванс 1000 крони,еквивалент на 40 евро. Работи се с договор и стажа се признава в България.Език не е
задължителен.Подсигурени квартири. Гарантирано посрещане,настаняване,започване на работа,получаване на
възнаграждението. За контакти раб.дни от 9 до 16 ч.на тел-0886090826
http://obiavidnes.com/obiava/89079/chehiya-bez-komision-legalna-rabota-s-dogovor-za-jeni-myje-semeystva

LEGO Batman 3: Beyond Gotham - PRE-ORDER
LEGO Batman 3: Beyond Gotham - PRE-ORDER, за PlayStation 4
http://obiavidnes.com/obiava/89078/lego-batman-3-beyond-gotham---pre-order

Работа в Чехия без такси в България
Работа в Чехия без такси в България
Мъже , жени , семейства до 55 години за работа в Чехия като неквалифициран персонал на следните позиции : складове
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на Кауфланд , Теско , Лидл , Билла , Алберт , Пени маркет , бирена фабрика , завод за Кока Кола , склад за пакетиране на
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.< /span>
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 .
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 .Телефон
за контакт: 0896598261 0876460131
http://obiavidnes.com/obiava/89077/rabota-v-chehiya-bez-taksi-v-bylgariya

ТЪРГОВСКО ПРАВО - Покупко - Продажба на Фирми със Задължения ... Предлагаме
Перфектно Съдействие за Освобождаване от Солидарната Отговорност !!!
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме
Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
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 СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 !
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 !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
www.noveconsultvt.blogspot.com
www.kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/89076/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya--predlagame-perf

LEGO Batman 3: Beyond Gotham - PRE-ORDER
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LEGO Batman 3: Beyond Gotham - PRE-ORDER, за XBOX360
http://obiavidnes.com/obiava/89075/lego-batman-3-beyond-gotham---pre-order

Сглобяеми къщи от качествен дървен материал
Ако сте предприели строителство на къща заповядайте в нашия рекламен сайт, а него има много полезна информация на
тези тема. Цената на която строим в момента е 250 евро, изготвяме проекти и документи.
http://obiavidnes.com/obiava/89074/sglobyaemi-kyshti-ot-kachestven-dyrven-material

Lenovo Smartphone A328
Lenovo Smartphone A328, бял, поддържа 2 sim карти, 4.5" (11.43 cm), четириядрен MT6582M 1.3 GHz, 1GB, 4GB Flash
памет (+ Micro SD слот), Аndroid 4.4, 1 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89073/lenovo-smartphone-a328

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/89072/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/89071/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Lenovo Smartphone S850
Lenovo Smartphone S850, бял, поддържа 2 sim карти, 5" (12.7 cm), четириядрен MTK 6582 1.3 GHz, 1GB, 16GB Flash памет,
Аndroid 4.4, 1 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89070/lenovo-smartphone-s850

7 клас - БЕЛ и Математика
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.
Изпитаният начин детето Ви да учи в елитна гимназия в София! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/89069/7-klas---bel-i--matematika

6 клас - курсове и индивидуални уроци
Курсове и индивидуални уроци по БЕЛ и Математика за ученици в 6 клас.
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.
Гарантирано повишаване на успеха в училище и подготовка за матурите в 7 клас! Удобни офиси в центъра на София;
гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Изпитаният начин детето Ви да учи в елитна гимназия
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в София! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/89068/6-klas---kursove-i-individualni-uroci

Курсове и индивидуални уроци за МАТУРА
Курсове и индивидуални уроци за МАТУРА по:
- БЕЛ;
- История;
- Философия:
- Английски език;
- Немски език;
- Испански език;
- География;
- Математика;
- Химия;
- 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.
Изпитаният начин да получите отлична оценка на матурите! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/89067/kursove-i-individualni-uroci-za-matura

Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по:
- БЕЛ;
- История;
- Философия;
- Английски език;
- Немски език;
- Испански език;
- География;
- Математика;
- Химия;
- 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.
Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/89066/kursove-i-individualni-uroci-za-kandidat-studenti

Английски език – подготовка за матура
Езикова школа Абилити предлага индивидуална и в малки групи подготовка за матура по английски език . Занятията са
два пъти седмично по 4 учебни часа . Предлагаме и вариант в събота и неделя .
Подготовката включва :
- Работа върху основните умения четене с разбиране , слушане , писане и говорене
- Подготовка върху програмата за Държавен зрелостен изпит .
- Задълбочена работа в областта на граматиката , лексиката и стилистиката , както и върху практическото им
прилагане на предстоящия зрелостен изпит .
- Пробни изпити
- Оценяване и рецензии
Графикът на занятията е съобразен с времето на учениците .
Предлагаме :
Курс от 130 уч. часа
Курс от 90 уч. часа
Курс от 60 уч. часа
Индивидуален курс по индувудуакен учебен план .
Интензивността зависи от показаното от учениците на тест за входящо ниво . Тестът е безплатен и се провежда в
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дните от понеделник до петък .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 02/953 08 87 ; 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/89065/angliyski-ezik--podgotovka-za-matura

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.
- 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

Страница 98/116

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

26.10.2014

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/89064/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
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/89063/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 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/89062/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

Удостоверения от НАП и НОИ: превод и легализация
БЪРЗИ преводачески услуги от и на английски, немски, френски, руски, италиански, испански, гръцки, турски, румънски,
сръбски, хърватски... и още 30 езика! Заверки на преводи на документи от чужбина в МВнР и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на
свидетелства за съдимост, нотариални актове, удостоверения от НАП и НОИ, пълномощни, дипломи, академични
справки, медицински документи, 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/89061/udostovereniya-ot-nap-i-noi-prevod-i-legalizaciya

Lenovo Smartphone S850
Lenovo Smartphone S850, тъмно син, поддържа 2 sim карти, 5" (12.7 cm), четириядрен MTK 6582 1.3 GHz, 1GB, 16GB Flash
памет , Аndroid 4.4, 1 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89060/lenovo-smartphone-s850

Целутрон
Целутрон
ЦЕЛУТРОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ, , Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста, Физиотерапия и Лифтинг
ЦЕЛУТРОН ЗА УСКОРЯВАНЕ НА МЕТАБОЛИЗМА И РЕДУЦИРАНЕ НА ТЕЛЕСНИТЕ МАЗНИНИ !
Основни функции и режими на работа :
F1 Мускулен масаж, релакс и Физиотерапия:
F2 Тонизиране
F3 Стимулация на кръвната и лимфната циркулация – при уморени крака, варикозни вени, целулит и след липосукция
F4 Редуциране на теглото и стягане на тъканите
Изборът на времетраене на процедурата може да бъде направен ръчно – 20 до 30 минути за максимална ефективност.
Апаратът за ускоряване на метаболизма и редукция на телесните мазнини е устройство създадено с методите на
съвременната медицина, с активно използване на последните научни изследвания в областта на медицината,
физиотерапията и козметиката, с отчитане на биологичното и физиологично взаимодействие между мазинините и
мускулната тъкан в човешкото тяло и биохимията на човешкият организъм.
Действието на уреда използва нормалните принципи на функциониране на човешкото тяло; крайната цел е да се
постигне естествено ускоряване на метаболизма, в пълно съответствие с природата на организма, използвайки само
естествените процеси в тялото. Създаването на това устройство е резултат от дългогодишни тестове, опити и
анализи, правени от водещи специалисти в съответните области.
Използваната технология, базирана на микропроцесорна основа, дава възможност за прецизно действие в проблемните
зони без, или с минимум странични въздействия. Уредът обединява няколко режима на работа, на база на
усъвършенстваните през хилядолетията методи на акупунктурата, предназначени за решаване на различни телесни
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проблеми – наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, детренираност на отделни мускулни групи, липса на
еластичност на кръвоносните съдове и като цяло – липса на тонус; апаратът предлага комплексно решение за всички
тези проблеми с методите на акупунктурата, физиотерапията и масажът.
Модел: GS-14 -2013
Гаранция - 12 месеца. Сертификация: CE, RoHS, CQCЦена:650 лв.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/89059/celutron

Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване
Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване с професионална прецизност!
Забравете разплискващите се кофи и вани за боя!
* 3 режима на пръскане - за вертикално или хоризонтално боядисвате
* регулируемата ширина на разпръскване
* прецизно боядисване на трудно достъпни места
* за всякакви бои и повърхности!
Пистолетът за боядисване Пейнт Зум е направен от висококачествени, супер здрави и ултра леки материали и мощен
мотор от 600 вата.
Боядисвате с всички видове бои, върху всякакви повърхности
* стени
* тухли
* ламперия
* бетон
* масивно дърво и др.
С Пейнт Зум
* спестявате пари,
* изразходвате по-малко боя
* покритивате фино, гладко и равномерно
Такова качество е невъзможно да се постигне с четка и валяк!
Боядисвайте лесно с Пейнт Зум!
Гаранция 12м
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/89058/peynt-zuum---pistolet-za-super-byrzo-i-gladko-boyadisvane

Енергоспестяващо ток
Енергоспестяващо ток 19Kw
СПЕСТЕТЕ ДО 30% ОТ СМЕТКИТЕ СИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО - НОВО ПОКОЛЕНИЕ УРЕДИ ЗА ИКОНОМИЯ НА ТОК " Intelligent Energy Saver " – едно интелигентно И НАПЪЛНО ЛЕГАЛНО решение за икономия на електрическа енергияпо германска технология !
Устройството е ефективно и достатъчно за голям апартамент, малък хотел, ресторант и др.
със сумарна мощност на електросъоръженията до 15 kW. Произход :
Китай Гаранционен срок: 12 месеца!
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
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http://obiavidnes.com/obiava/89057/energospestyavashto--tok

Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/89056/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

Prestigio Prestigio Grace
Prestigio Prestigio Grace, бял, GPS, 5" (12.7 cm), осемядрен MediaTek MT6592 1.70 GHz, 2GB, 16GB Flash памет, Аndroid 4.4,
2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89055/prestigio-prestigio-grace

Чехия - свободни работни позиции
Мъже , жени , семейства до 55 год. за работа в хлебопекарни, сладкарски цехове, цех за сандвичи, завод за пластмасови
изделия, фабрика за парфюми, склад за сортиране на плодове и зеленчуци, камериерки, фабрика за пастет, месокомбинат,
оранжерии, цех за салати, хартиена фабрика, цех за лепене на рекламни стикери, бояджийски цех, фабрика за бисквити,
селско стопанство и животновъдство, складови работници ,оранжерии , персонал за почистване и перални помещения .
Заплати от 700 -900 евро в зависимост от позициите.
Към всички оферти се дава седмичен аванс от 40 евро ( 1000 крони ) . Заплатата е на следващия месец от 10 – 20-сто
число за предходния . Не се изиска владеене на език , подсигурена квартира ( към някои от позициите е безплатна ) ,
трудов договор , осигуровки . Настаняват Ви в квартири тип двустайни апартаменти. Консумативите са за сметка на
работодателя . При интерес от Ваша страна предоставяме всички необходими документи на Чешката фирма за
консултантски услуги , както лиценз и сертификат на фирмата . Заминаване групово или индивидуално.
Телефони за връзка : 0878 023 468 , 0892 976 509
Skype : rabota.eu
http://obiavidnes.com/obiava/89054/chehiya---svobodni-rabotni-pozicii

Чехия - строителни работници
Набираме персонал за работа в строителството в Чехия на следните позиции :
1.Общи работници - 3.5 - 4 евро на час .
2.Арматуристи - 5 евро на час .
3. Зидаро-мазачи - 6 евро на час .
4. Изолация - 9 евро на квадрат .
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5. Фаянс, теракот , шпакловка , гипсокартон – 6 евро на час .
Заплата 1100 – 1300 евро , зависи от позицията . Седмичен аванс , трудов договор , осигуровки, подсигурена квартира.
Подписва се трудов договор , не се изисква владеенето на език . Заминаване индивидуално или групово .
Телефони за връзка : 0878 023 468 , 0892 976 509
Skype: rabota.eu
http://obiavidnes.com/obiava/89053/chehiya---stroitelni-rabotnici

Чехия - свободни работни позиции
Мъже , жени , семейства до 55 год. за работа в хлебопекарни, сладкарски цехове, цех за сандвичи, завод за пластмасови
изделия, фабрика за парфюми, склад за сортиране на плодове и зеленчуци, камериерки, фабрика за пастет, месокомбинат,
оранжерии, цех за салати, хартиена фабрика, цех за лепене на рекламни стикери, бояджийски цех, фабрика за бисквити,
селско стопанство и животновъдство, складови работници ,оранжерии , персонал за почистване и перални помещения .
Заплати от 700 -900 евро в зависимост от позициите.
Към всички оферти се дава седмичен аванс от 40 евро ( 1000 крони ) . Заплатата е на следващия месец от 10 – 20-сто
число за предходния . Не се изиска владеене на език , подсигурена квартира ( към някои от позициите е безплатна ) ,
трудов договор , осигуровки . Настаняват Ви в квартири тип двустайни апартаменти. Консумативите са за сметка на
работодателя . При интерес от Ваша страна предоставяме всички необходими документи на Чешката фирма за
консултантски услуги , както лиценз и сертификат на фирмата . Заминаване групово или индивидуално.
Телефони за връзка : 0878 023 468 , 0892 976 509
Skype : rabota.eu
http://obiavidnes.com/obiava/89052/chehiya---svobodni-rabotni-pozicii

Lenovo Smartphone K920
Lenovo Smartphone K920, черен, GPS, NFC, поддържа 2 sim карти, 6" (15.24 cm), четириядрен MSM 8974AC 2.5GHz, 3GB
RAM, 36GB Flash памет, Аndroid 4.4, 1 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89051/lenovo-smartphone-k920

Samsung SM-G850F Galaxy Alpha
Samsung SM-G850F Galaxy Alpha, златист, GPS, NFC, 4.7" (11.93 cm) Super AMOLED, осемядрен Cortex-A7 1.3 GHz, 1GB,
16GB Flash памет, Аndroid 4.4, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89050/samsung-sm-g850f-galaxy-alpha

Складови и строителни работници за Чехия
Мъже,жени
и
семейства
до
55
години
за
работа
в
Чехия.Строителни
работници,общи
работници,арматуристи,заварчици,складови работници за пакетаж на хранителни и нехранителни стоки.Заплата от
700-1500 евро,в зависимост от позициите.Седмичен аванс,ТД,осигуровки,квартира.Заминаване веднага,групово или
индивидуално.Телефони за връзка: 0876 502 330;0892 360 083, 0886 140 954
http://obiavidnes.com/obiava/89049/skladovi-i-stroitelni-rabotnici-za-chehiya

7" (17.78 cm) Prestigio MultiPad Ranger 7.0 3G
7" (17.78 cm) Prestigio MultiPad Ranger 7.0 3G, четириядрен Qualcomm MSM8212, 1GB RAM, 8GB eMMC (+microSD слот),
Android 4.3, 320g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89048/7-1778-cm-prestigio-multipad-ranger-70-3g

Stranglehold
Stranglehold, за XBOX360
http://obiavidnes.com/obiava/88971/stranglehold

WRC: FIA World Rally Championship 3
WRC: FIA World Rally Championship 3, за XBOX360
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http://obiavidnes.com/obiava/88970/wrc-fia-world-rally-championship-3

Отдава под наем ФРИЗЬОРСКО ПОМЕЩЕНИЕ
Хотел Европа София (зад Плиска) отдава под наем ФРИЗЬОРСКО ПОМЕЩЕНИЕ в Бюти център. Помещението се
намира в кв. Гео Милев, разположено на ключово място – в близост до идеален център и останалите големи квартали в
столицата.
За повече инфо, моля пишете ни на и-мейл адрес:
info@hotel-europe-bg.com
или позвънете на телефон:
02 970 1500
www.hotel-europe-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/89047/otdava-pod-naem-frizyorsko-pomeshtenie

Отдава под наем СКАЙ БАР
Хотел Европа София (зад Плиска) отдава под наем СКАЙ БАР, разположен на последния етаж на сградата в хотела с
чудесна панорамна гледка към Витоша и околностите на София. Барът разполага с всичко необходимо, а
местоположението му е ключово – в близост до идеален център и останалите големи квартали в столицата.
За повече инфо, моля пишете ни на и-мейл адрес:
info@hotel-europe-bg.com
или позвънете на телефон:
02 970 1500
www.hotel-europe-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/89046/otdava-pod-naem-skay-bar

MotorStorm: Arctic Edge
MotorStorm: Arctic Edge, за PSP
http://obiavidnes.com/obiava/88968/motorstorm-arctic-edge

Sonic Free Riders - Kinect
Sonic Free Riders - Kinect, за XBOX360
http://obiavidnes.com/obiava/88960/sonic-free-riders---kinect

Metro 2033: The Last Refuge
Metro 2033: The Last Refuge, за XBOX360
http://obiavidnes.com/obiava/88958/metro-2033-the-last-refuge

Far Cry 4 Kyrat Edition - PRE-ORDER
Far Cry 4 Kyrat Edition - PRE-ORDER, за XBOX360
http://obiavidnes.com/obiava/88957/far-cry-4-kyrat-edition---pre-order

Far Cry 4 Limited Edition - PRE-ORDER
Far Cry 4 Limited Edition - PRE-ORDER, за XBOX360
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http://obiavidnes.com/obiava/88955/far-cry-4-limited-edition---pre-order

128GB
128GB, A-Data Premier Pro SP900, слот M.2, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/88950/128gb-a-data-premier-pro-sp900-slot-m2-3g

128GB
128GB, A-Data Premier Pro SP910, SATA 6Gb/s 2.5" (6.35 cm), 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/88938/128gb-a-data-premier-pro-sp910-sata-6gbs-25-635-cm-3g

128GB
128GB, A-Data Premier Pro SP920, SATA 6Gb/s 2.5" (6.35 cm), 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/88933/128gb-a-data-premier-pro-sp920-sata-6gbs-25-635-cm-3g

Гарантирана работа в Чехия БЕЗ ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ
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
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 .
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 : 0878 023 468 , 0892 976 509
Skype : rabota.eu
http://obiavidnes.com/obiava/89045/garantirana-rabota-v-chehiya-bez-taksi-v-bylgariya

200GB
200GB, A-Data SX1000L, SATA 6Gb/s 2.5" (6.35 cm), 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/88927/200gb-a-data-sx1000l-sata-6gbs-25-635-cm-3g

Озонатори за въздух и вода – здраве у дома
Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби, венци, стомашно-чревни болести, кожни заболявания и
всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява
месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана
вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни
болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.tehnomag.net или
на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
Купете сега само за 99.00 лв. и спестете 40.00 лева от нормалната цена! Промоцията е валидна до 02 ноември 2014г.!
http://obiavidnes.com/obiava/89044/ozonatori-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma

Уред за сребърна вода - Д-р Силвър универсал
Уред за получаване на сребърна вода в домашни условия, чрез отделяне на сребърни йони. Сребърните йони във водата
(сребърна вода) са сигурна защита срещу повече от 700 вида вируси и бактерии, гъбички и паразити. Използва се за
ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини, висока температура, гастрити,
хранителни отравяния, дезинтерии, кожни болести, изгаряния. За дезинфекция и обработка на плодове и зеленчуци.
Непрекъснато се откриват нови възможности за терапевтично приложение на това чудодейно природно средство -
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сребърната вода. Доверете се на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 ,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/89043/ured-za-srebyrna-voda---d-r-silvyr-universal

Детоксикатор ПЛЮС подарък електрод
Детоксикатор (уред за йонна водна детоксикация и инфрачервена терапия) - Детоксикаторът е високотехнологично
устройство, което помага на човешкото тяло да се пречиства само от натрупани отпадни материали и метали, които
се извличат през ходилата във водна йонизирана следа. Можете да го използвате сами - употребата му не изисква
никаква специална подготовка.Инфрачервената терапия облекчава мускулните болки, подобрява клетъчните функции и
засилва кръвообращението. В комплекта: основен електронен модул за задаване и управление на две независими функции:
йонна детоксикация и инфрачервена терапия - 1 бр., Електропроводима гривна - 1 бр., Електрод за водна детоксикация
(консуматив - за около 40 процедури) - 1 бр., Захранващ кабел - 1 бр., Колан за инфрачервена терапия - 1 бр., Инструкции
за употреба на български език, Алуминиево куфарче за съхранение и транспортиране. Подробности в www.TehnoMag.net
или на тел. 02/422 422 8, 0884 386878
Подарък втори ЕЛЕКТРОД само до 01 ноември 2014г.
http://obiavidnes.com/obiava/89042/detoksikator-plyus-podaryk-elektrod

Мощен генератор на озон за въздух
За премахване на миризми и вредни газове, стерилизация и дезинфекция на въздух в жилищни, офисни, складови,
транспортни и промишлени помещения, вентилационни и климатични въздуховоди. Приложение: в хотели, транспортни
средства, цехове, хранителни заведения, учебни заведения, обществени зали, болници (вкл. операционни стаи, болнични
отделения), поточни линии в хранителната промишленост, за дълго съхранение на прясна храна в промишлени или
домашни условия. С 16 програмируеми диапазона на работа за автоматично включване в определени часове и дни от
седмицата. За професионална и домашна употреба. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.Tehnomag.net или
на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Купете сега само за 499.80 лв. и спестете 15 % от нормалната цена!
Промоцията е валидна до 02 ноември 2014г.!
http://obiavidnes.com/obiava/89041/moshten-generator-na-ozon-za-vyzduh

Комплексна въздухопречиствателна система "8 в 1"
За идеално пречистване на въздуха в помещението. С антиалергично и антибактериално действие. За ефективно
отстраняване на миризми, дим, прах, тежки метали, алергени и всякакви други замърсявания на въздуха в затворени
жилищни помещения, спални, офиси. С H.E.P.A., активен карбонов и фотокатализационни филтри, плюс озонатор,
йонизатор, вентилатор и ароматизатор. CE сертифициран. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или
се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Купете сега само за 304 лв. и спестете 5% от нормалната цена!
Промоцията е валидна до 02 ноември 2014г.!
http://obiavidnes.com/obiava/89040/kompleksna-vyzduhoprechistvatelna-sistema-8-v-1

Йонизатори
Йонизатор - настолен въздухопречиствател - йонизатор с елегантен дизайн и с повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Осигурява чист и здравословен въздух в затворено помещение до 50 кв.м. Предпазва от
заболявания по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и компютри. Противодейства на вредните
положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 45,90 лв. с ДДС. За подробности и поръчки
посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/89039/yonizatori

Йонизатор с озонатор от ТехноМаг
Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода –
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стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на
хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и
медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки, детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място!
Промоцията е валидна до 02 ноември 2014г.!
http://obiavidnes.com/obiava/89038/yonizator-s-ozonator-ot-tehnomag

Бидета
Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи – с приятен италиански дизайн и удобна, елегантна странична метална
ръкохватка-смесител за едновременно управление на температурата и силата на водната струя. С въртящ ключ за
избор от 3 възможни функции (1.Нормално задно измиване; 2.Дамско измиване; 3.Миене на дюзите). С две скрити
подвижни дюзи. В пълен комплект с необходимите за монтажа водни съединители и маркучи. Съвместимо с нормалните
тоалетни чинии. За съжаление, все още много хора у нас смятат едва ли не за лукс бидето в тоалетната. И не си дават
сметка, че с него могат да се отърват и забравят за модерните болести на седящите хора, като хемороиди, инфекции на
дебелото черво, запек, уретрит, цистит и т.н. (Доказано е, не е просто реклама)! За подробности и поръчки посетете
интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Купете сега само за 125 лв. и спестете 30.00 лева от нормалната цена!
Промоцията е валидна до 01 ноември 2014г.!
http://obiavidnes.com/obiava/89037/bideta

Бидета
Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи – с приятен италиански дизайн и удобна, елегантна странична метална
ръкохватка-смесител за едновременно управление на температурата и силата на водната струя. С въртящ ключ за
избор от 3 възможни функции (1.Нормално задно измиване; 2.Дамско измиване; 3.Миене на дюзите). С две скрити
подвижни дюзи. В пълен комплект с необходимите за монтажа водни съединители и маркучи. Съвместимо с нормалните
тоалетни чинии. За съжаление, все още много хора у нас смятат едва ли не за лукс бидето в тоалетната. И не си дават
сметка, че с него могат да се отърват и забравят за модерните болести на седящите хора, като хемороиди, инфекции на
дебелото черво, запек, уретрит, цистит и т.н. (Доказано е, не е просто реклама)! За подробности и поръчки посетете
интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Купете сега само за 125 лв. и спестете 30.00 лева от нормалната цена!
Промоцията е валидна до 01 ноември 2014г.!
http://obiavidnes.com/obiava/89036/bideta

Електрод за детоксикатор
Електрод за детоксикатор – консуматив за уред за водна йонна детоксикация. Стандартен, цвят черен. Директно от
производителя. При покупка на 5 и повече броя, цена 15 лв. с ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина
ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка при поръчка на 2 и повече броя!
Промоцията е валидна до 01 ноември 2014г.!
http://obiavidnes.com/obiava/89035/elektrod-za-detoksikator

Апарат за кръвно налягане и пулс - говорящ на български език
Уред с гарантирано немско качество. За всички, които желаят да следят и да полагат своевременни грижи за
здравословното си състояние, предлагаме съвременна високотехнологична версия на удобен, практичен и прецизен уред за
самоконтрол и диагностика. Служи за мерене на кръвно налягане и диагностично отчитане степента на отклонение по
скала, отговаряща на директивите на Световната здравна организация. С индикатор за аритмия. Напълно
автоматизиран и лесен за самообслужване, с голям дисплей и съобщаване на резултатите на български език! С памет, в
която автоматично се записват резултатите. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се
обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Купете сега само за 101.37лв. и спестете 7 % от нормалната цена!
Промоцията е валидна до 02 ноември 2014г.!
http://obiavidnes.com/obiava/89034/aparat-za-kryvno-nalyagane-i-puls---govoryasht-na-bylgarski-ezik
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256GB
256GB, A-Data Premier Pro SP900, слот M.2, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/88926/256gb-a-data-premier-pro-sp900-slot-m2-3g

Собственик продава дворно място в регулация с.Крумово гр.Варна
Собственик продава дворно място в регулация с.Крумово гр.Варна. Имота е с площ 1540 кв.м., ток и вода на границата,
равен, лице на асфалтиран път, цена 12 евро/кв.м.
http://obiavidnes.com/obiava/89033/sobstvenik-prodava-dvorno-myasto-v-regulaciya-skrumovo-grvarna

256GB
256GB, A-Data Premier Pro SP900, слот M.2, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/88924/256gb-a-data-premier-pro-sp900-slot-m2-3g

ЧЕХИЯ ПОСТОЯННА РАБОТА БЕЗ КОМИСИОН
БЕЗ
ТАКСИ
В
БЪЛГАРИЯ.
ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства
за
бирена
фабрика,шоколадова
фабрика,заводи,цехове,фабрики,складове,европалети,пекарна,печатница,пералня,завод за авточасти,цех за пластмасови
бутилки,цех за боядисване на джанти,цех за млечни продукти,цех за ламинат,склад за плодове,склад за перилни
препарати и много други позиции ТД,осигуровки,заплата 650-750 евро.Строители всички специалности и общи
работници,заварчици СО2,аргон и други работни места заплата 800-1200 евро,ТД,осигуровки.За всички работни места
седмичен аванс 1000 крони,еквивалент на 40 евро. Работи се с договор и стажа се признава в България.Език не е
задължителен.Подсигурени квартири.
Гарантирано посрещане,настаняване,започване на работа,получаване на
възнаграждението. За контакти от 9 до 16 ч.на тел-0886090826
http://obiavidnes.com/obiava/89032/chehiya-postoyanna-rabota-bez-komision

тунинг и аерография
Самосветещи бои - що е то? Първо това е продукт на най-новите технологии. Второ това са много видове бои за
различни повърхности от боди арта до метала и бетона. Самосветещата боя е боя като боя - чудото е добавката
наречена луминофор, именно тя има свойството да набира енергия от светлина през деня или от изкуствено осветление и
да я отдава в тъмното във вид на светене.
http://obiavidnes.com/obiava/89031/tuning-i-aerografiya

256GB
256GB, A-Data Premier Pro SP920, SATA 6Gb/s 2.5" (6.35 cm), 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/88923/256gb-a-data-premier-pro-sp920-sata-6gbs-25-635-cm-3g

80GB
80GB, Intel SSD 530, SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm), 5г.
http://obiavidnes.com/obiava/88922/80gb-intel-ssd-530-sata-6gbs-25-635-cm-5g

Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски
баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-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/89030/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски
баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
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3DKoev-HD-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/89029/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски
баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-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/89028/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски
баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-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/89027/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

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/89026/3d-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/89025/3d-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/89024/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Project Cars Limited Edition - PRE-ORDER
Project Cars Limited Edition - PRE-ORDER, за PlayStation 4
http://obiavidnes.com/obiava/88994/project-cars-limited-edition---pre-order

Курсове за шести клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за 6 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на шестокласници.
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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.
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 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/89023/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 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/89022/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/89021/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/89020/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

16GB Transcend JetFlash 510
16GB Transcend JetFlash 510, златиста
http://obiavidnes.com/obiava/88993/16gb-transcend-jetflash-510

8GB Transcend JetFlash 510
8GB Transcend JetFlash 510, златиста
http://obiavidnes.com/obiava/88992/8gb-transcend-jetflash-510

Санитарен фаянс и обзавеждане за баня! Строителни материали, топлоизолации, фаянс, теракот,
гранитогрес от Сико!
Строителни материали и обзавеждане за баня- фаянс, теракот, гранитогрес, паркет и топлоизолации от Сико! Мебели
за баня, смесители, мазилки за Вашия ремонт от Сико!
http://obiavidnes.com/obiava/89019/sanitaren-fayans-i-obzavejdane-za-banya-stroitelni-materiali-toploizolacii-fayan

HP M220 Wireless Access Point
HP M220 Wireless Access Point
http://obiavidnes.com/obiava/88989/hp-m220--wireless-access-point

Пожарогасители и пожарни врати от Пожарна Техника ООД
Пожарогасители- сервиз, проверка, поддръжка, обслужване и ремонт на пожарогасители от лидерът в браншаПожарна техника ООД! Пожарни врати, пожароустойчиви врати, противопожарни врати от Пожарна техника!
http://obiavidnes.com/obiava/89018/pojarogasiteli-i-pojarni-vrati-ot-pojarna-tehnika-ood

Превод и легализация
Преводаческа агенция Нов Век извършва стандартни, бързи и експресни преводи на 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
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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/89017/prevod-i-legalizaciya

ТЪРГОВСКО ПРАВО - "КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ + ОСВОБОЖДАВАМЕ
ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме
Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
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 СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 !
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 !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
www.noveconsultvt.blogspot.com
www.kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/89016/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata

Transcend 16GB JetFlash 510
Transcend 16GB JetFlash 510, Silver Plating
http://obiavidnes.com/obiava/88987/transcend-16gb-jetflash-510
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HP 425
HP 425, 300 Mbps Wireless Access Point
http://obiavidnes.com/obiava/88985/hp-425

32GB Transcend JetFlash 510
32GB Transcend JetFlash 510, сребриста
http://obiavidnes.com/obiava/88983/32gb-transcend-jetflash-510

8GB Transcend JetFlash 510
8GB Transcend JetFlash 510, сребриста
http://obiavidnes.com/obiava/88982/8gb-transcend-jetflash-510

Работни позиции за Чехия
Мъже,жени
и
семейства
до
55
години
за
работа
в
Чехия.Строителни
работници,общи
работници,арматуристи,заварчици,складови работници за пакетаж на хранителни и нехранителни стоки.Заплата от
700-1500 евро,в зависимост от позициите.Седмичен аванс,ТД,осигуровки,квартира.Заминаване веднага,групово или
индивидуално.Телефони за връзка: 0876 502 330;0892 360 083, 0886 140 954
http://obiavidnes.com/obiava/89015/rabotni-pozicii-za-chehiya

HP MSM460
HP MSM460, 450 Mbps Wireless Access Point
http://obiavidnes.com/obiava/88981/hp-msm460

Готови дипломни работи - туризъм
Продавам три готови дипломни работи (2013 - 2014) - туризъм. Цена – по споразумение. Иванова - 0889378550
http://obiavidnes.com/obiava/89014/gotovi-diplomni-raboti---turizym

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/89013/diplomni-raboti-kursovi-raboti-referati---turizym

Входни интериорни врати в София град.
Фирма Борман Комерс е официален дистрибутор за България на най-големите европейски производители на врати. Ние
обединяваме техните най-добри продукти в своя каталог, като гарантираме високо качество и достъпна цена. Освен
това фирмата ни е представител на най-реномираната и бързо развиваща се българска компания за изработка на
интериорни и входни врати – Евростил ООД. За повече информация относно нас посетете ни на http://webshop-bg.net/.
http://obiavidnes.com/obiava/89012/vhodni-interiorni-vrati-v-sofiya-grad

Интересни статии от България
Във www.fromBulgaria.org ще намерите полезни и интересни статии.
Ние ежедневно публикуваме разнообразни теми от всякакъв вид.
Тук ще намерите новини относно SEO оптимизация, онлайн бизнес, реклама, както и много други засягащи
най-актуалните събития в днешно време. Посетете ни и открийте
полезната за вас информация и намерете отговорите на въпросите които винаги сте си задавали.
http://obiavidnes.com/obiava/89011/interesni-statii-ot-bylgariya
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ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/89010/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/89009/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/89008/sigurna-rabota

Транспортни услуги БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН. Превоз на покъщнина, багаж, МЕБЕЛИ. Изгодни
цени/0877-663-995/0898-874-253.ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ
Превоз и пренасяне на мебели, багаж, покъщнина, лични вещи с перфектно чист камион.
Транспортни услуги в София и страната. Товарен транспорт с камион - МЕБЕЛОВОЗ с обем 18куб.м. и дължина на
товарната част 4,5 метра. Камиона е изцяло тапициран от вътрешна страна, което предпазва от повреди Вашето
обзавеждане. Камиона е оборудван с колани за връзване към стените на фургона. При необходимост осигуряваме хамали.
Превоз на обзавеждане, мебели, багаж, черна и бяла техника от жилища, квартири, офиси, магазини, складове.
Възможност за експресни доставки на багаж и стоки до всяка точка в ЕС. Коректност. Тел за връзка: 02/4890390 /
0877663995 / 0898874253. Сайт: http://valtrans.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/89007/transportni-uslugi-bez-pochiven-den-prevoz-na-pokyshtnina-bagaj-mebeli-izgodni-

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/89006/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/

Страница 115/116

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

26.10.2014

http://obiavidnes.com/obiava/89005/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-
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