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Домофонно табло
Домофонно табло, 12 бутона, за система URMET 925/212
http://obiavidnes.com/obiava/90193/domofonno-tablo

Домофонно табло
Домофонно табло, 16 бутона, за система URMET 925/216
http://obiavidnes.com/obiava/90192/domofonno-tablo

www.fineglass.bg
Луксозни сватбени ритуални чаши, нежно инкрустирани с кристали Сваровски. Дизайнерски, цветни и нестандартни
чаши за вода, уиски, вино. Ръчно изработени гарафи за уиски и вино.
http://obiavidnes.com/obiava/90208/wwwfineglassbg

Домофонно табло
Домофонно табло, 20 бутона, за система URMET 925/220
http://obiavidnes.com/obiava/90191/domofonno-tablo

Домофонно табло
Домофонно табло, 24 бутона, за система URMET 925/224
http://obiavidnes.com/obiava/90190/domofonno-tablo

Домофонно табло
Домофонно табло, 28 бутона, за система URMET 925/228
http://obiavidnes.com/obiava/90189/domofonno-tablo

Домофонно табло
Домофонно табло, 4 бутона, за система URMET 925/104
http://obiavidnes.com/obiava/90188/domofonno-tablo

Домофонно табло
Домофонно табло, 8 бутона, за система URMET 925/108
http://obiavidnes.com/obiava/90187/domofonno-tablo

Захранване за домофонна система MIWI URMET 18K1
Захранване за домофонна система MIWI URMET 18K1
http://obiavidnes.com/obiava/90186/zahranvane-za-domofonna-sistema-miwi-urmet-18k1

Захранване за домофонна система URMET 786/11
Захранване за домофонна система URMET 786/11
http://obiavidnes.com/obiava/90185/zahranvane-za-domofonna-sistema-urmet-78611

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/90207/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-
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Маш. мазилка и замазка, всякакви строителни услуги и ремонти
Вътрешни и външни топлоизолации , машинна мазилка и замазка , хидроизолации , облицовка с камък , замазка , гипсова
мазилка и шпакловка , теракот , гранитогрес , фаянс , колор кит , латекс , боя , тапети ,всякакви декорации и
декоративни мазилки , гипсокартон , окачени тавани ,скрито осветление ,ВиК ,Ел. инсталации ,ОиВ и др .Оглед
,безплатни консултации , оферта , договор , професионализъм,кратки срокове . Тел . за контакт - 0878 78 23 88 - Антон
Стоянов .
http://obiavidnes.com/obiava/85020/mash-mazilka-i-zamazka-vsyakakvi-stroitelni-uslugi-i-remonti

Захранване за домофонна система URMET 786/15
Захранване за домофонна система URMET 786/15
http://obiavidnes.com/obiava/90184/zahranvane-za-domofonna-sistema-urmet-78615

Модул за система URMET SINTHESI 1145/11
Модул за система URMET SINTHESI 1145/11
http://obiavidnes.com/obiava/90179/modul-za-sistema-urmet-sinthesi-114511

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/90206/3d-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/90205/3d-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/90204/3d-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/90203/3d-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
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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/90202/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Модул за система URMET SINTHESI 1145/12
Модул за система URMET SINTHESI 1145/12
http://obiavidnes.com/obiava/90178/modul-za-sistema-urmet-sinthesi-114512

"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
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/90201/izkupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata-otgovornost-za-

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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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/90200/30-50-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/90199/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Модул за система URMET SINTHESI 1145/20
Модул за система URMET SINTHESI 1145/20
http://obiavidnes.com/obiava/90163/modul-za-sistema-urmet-sinthesi-114520

Модул за система URMET SINTHESI 1145/21
Модул за система URMET SINTHESI 1145/21
http://obiavidnes.com/obiava/90153/modul-za-sistema-urmet-sinthesi-114521

Модул за система URMET SINTHESI 1145/22
Модул за система URMET SINTHESI 1145/22
http://obiavidnes.com/obiava/90151/modul-za-sistema-urmet-sinthesi-114522

Android HD9000
Android HD9000, черен, GPS, поддържа 2 sim карти, 6" (15.24 cm), четириядрен MTK6589 1.2GHz, 1GB RAМ, 8GB памет
(microSD слот), Android 4.2, 230g, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/90149/android-hd9000

Privileg JK12
Privileg JK12, черен, поддържа 2 sim карти, 5" (12.7 cm), четириядрен MTK6582 1.3GHz, 1GB RAМ, 4GB памет (microSD
слот), Android 4.2, 172g, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/90148/privileg-jk12

Privileg P92
Privileg P92, черен, поддържа 2 sim карти, 6" (15.24 cm), осемядрен MTK6592 1.7GHz, 1GB RAM, 16GB памет (microSD
слот), Android 4.4, 182g, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/90147/privileg-p92

Слушалки Sony MDR-ZX310
Слушалки Sony MDR-ZX310, черни
http://obiavidnes.com/obiava/90198/slushalki-sony-mdr-zx310

Слушалки Sony MDR-ZX610AP
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Слушалки Sony MDR-ZX610AP, бели
http://obiavidnes.com/obiava/90197/slushalki-sony-mdr-zx610ap

Commax CDV-43Q цветен видеодомофон
Commax CDV-43Q цветен видеодомофон, TFT, LED, 4.3”
http://obiavidnes.com/obiava/90196/commax-cdv-43q-cveten-videodomofon

Аудиодомофон
Аудиодомофон, Commax DR-201AG, за 2 абоната
http://obiavidnes.com/obiava/90195/audiodomofon

Аудиодомофонен кит
Аудиодомофонен кит, Commax DP-2S/DR-2GN
http://obiavidnes.com/obiava/90194/audiodomofonen-kit

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 !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
www.noveconsultvt.blogspot.com
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www.kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/90183/yuridichesko--sydeystvie-za-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--osvobojdavane-ot

ТЪРГОВСКО
ПРАВО
"ИЗКУПУВАМЕ"
ФИРМИ
СЪС
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

+

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/90182/tyrgovsko-pravo---izkupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna

ТЪРГОВСКО ПРАВО - "ИЗКУПУВАМЕ" БИЗНЕС... АД, СД, ЕАД, ООД, ЕООД със
ЗАДЪЛЖЕНИЯ и 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 !
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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/90181/tyrgovsko-pravo---izkupuvame-biznes-ad-sd-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya-i

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 !
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Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
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/90180/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya--predlagame-perf

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/90177/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.
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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 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/90176/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/90175/podgotovka-za-matura-na-rodina
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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/90174/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

ПРОДАЖБА НА ФИРМА.....................!
Продажба на Фирма-КУПУВАМЕ ООД ЕООД по чл.129 т.1 от ТЗ. ЕАД АД СД със задължения-ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС
СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
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 юридическа,финансова и солидарна отговорност след сделката.
INVESTCONSULT GROUP INC.
тел:0897558320 0876746035
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Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/90173/prodajba-na-firma

Продажба на Фирма-КУПУВАМЕ ООД ЕООД по чл.129 т.1 от ТЗ. ЕАД АД СД със
задължения-ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
Продажба на Фирма-КУПУВАМЕ ООД ЕООД по чл.129 т.1 от ТЗ. ЕАД АД СД със задължения-ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС
СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
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 юридическа,финансова и солидарна отговорност след сделката.
INVESTCONSULT GROUP INC.
тел:0897558320 0876746035
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/90172/prodajba-na-firma-kupuvame-ood-eood-po-chl129-t1-ot-tz-ead-ad-sd-sys-zadyljeni

Модул за система URMET SINTHESI 1145/14
Модул за система URMET SINTHESI 1145/14
http://obiavidnes.com/obiava/90171/modul-za-sistema-urmet-sinthesi-114514

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.
Изпитаният начин да получите отлична оценка на матурите! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/90170/kandidat-studenti----kursove-i--uroci

Матура по всички предмети
Курсове и индивидуални уроци за МАТУРА по:
- БЕЛ;
- История;
- Философия:
- Английски език;
- Немски език;
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- 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/90169/matura-po-vsichki-predmeti

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/90168/6-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/90167/7-klas---bel-i--matematika

Ремонт на покриви-Пловдив
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/90166/remont-na-pokrivi-plovdiv

Ремонт на покриви-София
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
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.довършителни ремонти.
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/90165/remont-na-pokrivi-sofiya

строителни услуги
-покривни ремонти.
-дървена конструкция.-(тавански,барбекю,навеси,нов покрив и др.)
-смяна на водосточни тръби и улуци.-(алпинисти)
-пренареждане на керемиди.
-отстраняване на течове.
-хидроизолация.
-теракот,фаянс,камък и др.
-стеннаизолация.
-топлоизолация.-(алпинисти)
-груб строеж,кофраж,зидария.
-всякакви замазки,мазилки,шпакловки.
-всякакво боядисване.-(алпинисти)
-всякакви довършителни ремонти.-(алпинисти)
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
http://obiavidnes.com/obiava/90164/stroitelni-uslugi

КУПУВАМЕ ФИРМИ
Продажба на Фирма-КУПУВАМЕ ООД ЕООД по чл.129 т.1 от ТЗ. ЕАД АД СД със задължения-ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС
СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
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 юридическа,финансова и солидарна отговорност след сделката.
INVESTCONSULT GROUP INC.
тел:0897558320 0876746035
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/90162/kupuvame-firmi

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Продажба на Фирма-КУПУВАМЕ ООД ЕООД по чл.129 т.1 от ТЗ. ЕАД АД СД със задължения-ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС
СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
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 юридическа,финансова и солидарна отговорност след сделката.
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INVESTCONSULT GROUP INC.
тел:0897558320 0876746035
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/90161/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya

ПРОДАЖБА НА ФИРМА
Продажба на Фирма-КУПУВАМЕ ООД ЕООД по чл.129 т.1 от ТЗ. ЕАД АД СД със задължения-ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС
СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
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 юридическа,финансова и солидарна отговорност след сделката.
INVESTCONSULT GROUP INC.
тел:0897558320 0876746035
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/90160/prodajba-na-firma

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/90159/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/90158/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
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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/90157/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ИДЕАЛНИЯТ НАЧИН ДА ПЕЧЕЛИТЕ ДО 30-50 ЛЕВА ДНЕВНО-ПРАВИ ПАРИ ПРЕЗ
СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ от ДОМА СИ
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/90156/idealniyat-nachin-da-pechelite-do-30-50-leva-dnevno-pravi-pari-prez-svobodnoto-si-v

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/90155/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Чехия - набира работници
Работници за Чехия - мъже , жени , семейства до 55 години :
- Складови работници : пакетиране и сортиране на хранителни и нехранителни продукти .
- Заводи за производство на пластмасови изделия , за перилни и почистващи препарати .
- Селско стопанство и животновъдство .
- Пивоварни заводи : "Козел" , " Гамбринус ", " Старопрамен " , " Крушовице”.
- Цехове за сандвичи и салати , фабрики за парфюми и бисквити , цех за кисело мляко , завод за шоколад .
- Складове на Кауфланд, Билла, Теско, Глобус, Алберт , Лидл .
- Птицекланица , фабрика за пастет .
- Строителство широкоспектърен профил .
- Общи работници в строителството .
- Заварчици на СО2 , аргон , електрод .
- Шлосери .
- Ел. техници .
- Електрокаристи .
Заплата от 700 – 1400 евро , в зависимост от позицията. Трудов договор , социални и здравни осигуровки по чешкото
законодателство поети от работодателя, които се признават и в България. Седмичен аванс от 40 - 60 евро, заплатата
е на следващия месец от 10 - 20 число за предходния . Не се изисква опит и владеенето на език . Осигурена квартира ,
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към някои от позициите е безплатна. Работата не е сезонна , а постоянна . Готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/90154/chehiya---nabira-rabotnici

Работа в Чехия в з-д ШКОДА
Работа в з-д ШКОДА за мъже и жени до 55 год. Работата не е сезонна а постоянна и търсим сериозни и отговорни хора.
Не е задължително владеенето на език. Получавате 100% гаранция за сигурност и коректност от наша страна.
Заплащане 80 CZK/час - 960 EUR/месец , безплатна квартира, трудов договор, осигуровки по чешкото законодателство,
които са валидни за България.
Изисквания:
- Възраст до 55 год.
- Умения и желание за работа в екип
- Отговорност, ескпедитивност и отговорно отношение към работата
- Готовност за работа в динамична среда
Вашите задължения ще са:
- Окомплектоване и стиковане на артикули
- Организация и подреждане на складовото пространство
- Приемане и изпращане на стоките в и от склада
- Следите и отговаряте за изрядния външен вид на приеманата или изпращаната стока
- Изпълнение на други задължения, свързани с длъжността
Ние ви предлагаме:
- Добро възнаграждение, 80 CZK/час – ЧИСТО – 960 EUR/месец
- Работа на трудов договор
- Осигуряване според изискванията на чешкото законодателство
- Осигурена БЕЗПЛАТНА квартира
- Всекиседмични аванси от 1500 CZK ( 60 EUR ) до заплата.
Тел: 0877 504 258, 00420 777 073 962
http://obiavidnes.com/obiava/90152/rabota-v-chehiya-v-z-d-shkoda

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
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24. ф-ка за бисквити – 70 CZK – 770 EUR
25. селско стопанство и животновъдство – 85 CZK – 935 EUR
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 ). Тел: 00420 777 073 962, 0877 504 258
http://obiavidnes.com/obiava/90150/rabota-v-chehiya-bez-posrednici

Logitech Driving Force GT за PC
Logitech Driving Force GT за PC, PS2 & PS3
http://obiavidnes.com/obiava/90146/logitech-driving-force-gt-za-pc

Слушалки Logitech H600
Слушалки Logitech H600, безжичен, черни
http://obiavidnes.com/obiava/90145/slushalki-logitech-h600

Слушалки Logitech Stereo H150 Coconut
Слушалки Logitech Stereo H150 Coconut, бели
http://obiavidnes.com/obiava/90144/slushalki-logitech-stereo-h150-coconut

Слушалки Logitech Stereo H150 Coconut
Слушалки Logitech Stereo H150 Coconut, сини
http://obiavidnes.com/obiava/90143/slushalki-logitech-stereo-h150-coconut

Слушалки Logitech Stereo H150 Cranberry
Слушалки Logitech Stereo H150 Cranberry, лилави
http://obiavidnes.com/obiava/90142/slushalki-logitech-stereo-h150-cranberry

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/90141/3d-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/90140/3d-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
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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/90139/3d-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/90138/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Cлушалка Plantronics GAMECOM X10
Cлушалка Plantronics GAMECOM X10, сива, микрофон, за Xbox 360
http://obiavidnes.com/obiava/90137/clushalka-plantronics-gamecom-x10

ЗАБАВЛЯВАЙ СЕ С НАЙ-ПАЛАВИТЕ МОМИЧЕТА НА НОВИЯТ САЙТ ЗА ЗАПОЗНАНСТВА
WWW.GEPIMEBG.COM
ЗАБАВЛЯВАЙ СЕ С НАЙ-ПАЛАВИТЕ МОМИЧЕТА НА НОВИЯТ САЙТ ЗА ЗАПОЗНАНСТВА WWW.GEPIMEBG.COM
http://obiavidnes.com/obiava/90136/zabavlyavay-se-s-nay-palavite-momicheta-na-noviyat-sayt-za-zapoznanstva-wwwgepimeb

ГЛЕДАЙ КАК СИ БЪРКАМ В МОКРАТА ПУТКА ПО СКАЙП ИЗПРАТИ МИ СМС С ТЕКСТ
SKYPESEX ДО НОМЕР 191999
ГЛЕДАЙ КАК СИ БЪРКАМ В МОКРАТА ПУТКА ПО СКАЙП ИЗПРАТИ МИ СМС С ТЕКСТ SKYPESEX ДО НОМЕР 191999
http://obiavidnes.com/obiava/90135/gleday-kak-si-byrkam-v-mokrata-putka-po-skayp-izprati-mi-sms-s-tekst-skypesex-do

ФАТАЛНАТА МИШЕЛ- изпрати SMS с текст mishel до номер 191999
ФАТАЛНАТА МИШЕЛ- изпрати SMS с текст mishel до номер 191999
http://obiavidnes.com/obiava/90134/fatalnata-mishel--izprati-sms-s-tekst-mishel-do-nomer-191999

Cлушалка Plantronics GAMECOM X30
Cлушалка Plantronics GAMECOM X30, сива, микрофон, за Xbox 360, yлтра-олекотена
http://obiavidnes.com/obiava/90133/clushalka-plantronics-gamecom-x30

Слушалки Plantronics Audio™ 478 DSP
Слушалки Plantronics Audio™ 478 DSP, черни, микрофон, USB, сгъваеми
http://obiavidnes.com/obiava/90132/slushalki-plantronics-audio-478-dsp

Слушалки Plantronics Audio™ 648 DSP
Слушалки Plantronics Audio™ 648 DSP, черни, микрофон, USB
http://obiavidnes.com/obiava/90131/slushalki-plantronics-audio-648-dsp

Слушалки Plantronics BACKBEAT 116
Слушалки Plantronics BACKBEAT 116, cини, тип "тапи", 3.5 mm позлатен жак
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http://obiavidnes.com/obiava/90130/slushalki-plantronics-backbeat-116

Слушалки Plantronics BACKBEAT 116
Слушалки Plantronics BACKBEAT 116, бели, микрофон, тип "тапи", 3.5 mm позлатен жак
http://obiavidnes.com/obiava/90129/slushalki-plantronics-backbeat-116

Слушалки Plantronics BACKBEAT 216
Слушалки Plantronics BACKBEAT 216, бели, микрофон, тип "тапи"
http://obiavidnes.com/obiava/90128/slushalki-plantronics-backbeat-216

Слушалки Plantronics BACKBEAT 216
Слушалки Plantronics BACKBEAT 216, черни, микрофон, тип "тапи", 3.5 mm позлатен жак
http://obiavidnes.com/obiava/90127/slushalki-plantronics-backbeat-216

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/90126/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
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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/90125/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
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http://obiavidnes.com/obiava/90124/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/90123/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

15% отстъпка за преводи от и на всички езици!
"АДАПТ БЪЛГАРИЯ" – професионални преводи и експресна легализация на документи
» Професионални преводи от и на 40 езика
» Преводи във всички специализирани насоки и специфични области
» Легализация в МВнР и заверки във всички министерства, институции и консулски представителства
» Приемане на поръчки от цялата страна, без необходимост да напускате Вашето населено място
» Доставка на готовите материали съобразно Вашето желание
» Форми на разплащане по удобен за Вас начин
» Партньорски отстъпки
ПРЕДЛАГАМЕ ЛИЦЕНЗИРАНИ ПРЕВОДИ ОТ И НА СЛЕДНИТЕ ЕЗИЦИ: Английски, албански, арабски, арменски,
виетнамски, грузински, гръцки, датски, естонски, иврит, испански, италиански, китайски, латвийски, литовски,
македонски, немски, нидерландски, норвежки, персийски, полски, португалски, румънски, руски, словашки, словенски,
сръбски, турски, унгарски, украински, фински, фламандски, френски, хинди, хърватски, чешки, шведски, японски
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Агенция за преводи „АДАПТ БЪЛГАРИЯ“ е сертифицирана по европейски стандарт БДС EN 15038:2006.
ОФИСИ:
Адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 77
Телефони: 02 989 98 67; 0888 888 400
E-mail: adapt@abv.bg
skype: adaptbg
Адрес: гр. Севлиево, ул. „Христо Спиридонов“ № 6
Телефони: 0675 35059; 0885 473 186
E-mail: adapt_s@abv.bg
skype: prevodi.sevlievo
http://www.adaptbg.com
http://www.facebook.com/adapt.bulgaria
http://obiavidnes.com/obiava/90122/15-otstypka-za-prevodi-ot-i-na-vsichki-ezici

Слушалки Plantronics GameCom® 377
Слушалки Plantronics GameCom® 377, черни, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/90121/slushalki-plantronics-gamecom-377

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/90120/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/90119/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
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http://obiavidnes.com/obiava/90118/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/90117/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/90116/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/90115/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/90114/sigurna-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ЛЕГАЛНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
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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/90113/chehiya-legalna-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

ОНЛАЙН КУРСОВЕ! По графичен дизайн
Дигитален, офсетов и широкоформатен печат в модерна печатна база
* Печат на сувенири и тениски
* Лицензирани курсове по графичен и рекламен дизайн
* Екип от графични дизайнери
http://obiavidnes.com/obiava/90112/onlayn-kursove-po-grafichen-dizayn

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/90111/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/90110/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/90109/chehiya-garantirana-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-i-posrednici-v-b

ЧЕХИЯ-ГАРАНТИРАНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА (БЕЗ КОМИСИОН И
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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/90108/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/90107/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-i-posrednici-v

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/90106/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/90105/chehiya-garantirana-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-i-posrednici-v-by

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
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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/90104/chehiya-garantirana-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-i-posrednici-v-by

Слушалки Plantronics GameCom® 380
Слушалки Plantronics GameCom® 380, черни, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/90103/slushalki-plantronics-gamecom-380

Хостлайн БГ
Бърз, сигурен и надежден Хостинг!Изграден върху Cloud платформа + CloudLinux, cPanel и HostLine уеб сървър,
нашия хостинг гарантира невероятна стабилност и бързина.
Подходящ е както за малки проекти, така и за сайтове с хиляди посещения.
Ако търсите надежден и супер-бърз уеб хостинг на невероятна цена,
сте на правилното място.
http://obiavidnes.com/obiava/90102/hostlayn-bg

Юридическа кантора - вписване като адвокат
Юридическа кантора ТМ Легал Консултинг
съдействие при издаване на български визи,
обществени поръчки, подготовка на тръжна
данъчен кредит, митническо освобождаване
финансиране и др.

предлага регистрация на фирми, подготовка на търговски договори,
подготовка на документи за българско гражданство, обжалване на
документация, консултации за недвижими имоти, възстановяване на
на стоки, разрешителни,концесии, структурни фонсдове европейско

http://obiavidnes.com/obiava/90101/yuridicheska-kantora---vpisvane-kato-advokat

Слушалки Plantronics GameCom® 780
Слушалки Plantronics GameCom® 780, черни, микрофон, USB, 7.1 Surround
http://obiavidnes.com/obiava/90100/slushalki-plantronics-gamecom-780

ЧЕХИЯ БЕЗ КОМИСИОН ПОСТОЯННА РАБОТА С ДОГОВОР ЗА ЖЕНИ МЪЖЕ
СЕМЕЙСТВА
БЕЗ ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ. ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства за европалети,заводи,цехове,фабрики,складове,бирена
фабрика,шоколадова фабрика,пекарна,пералня,печатница,завод за авточасти,цех за пакетиране на кайма,цех за
пластмасови бутилки,цех за млечни продукти,цех за боядисване на джанти,цех за ламинат,склад за хранителни
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/90099/chehiya-bez-komision-postoyanna-rabota-s-dogovor-za-jeni-myje-semeystva

Слушалки Plantronics GameCom Commander
Слушалки Plantronics GameCom Commander, черни, микрофон, USB
http://obiavidnes.com/obiava/90098/slushalki-plantronics-gamecom-commander

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
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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
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 ). Тел: 00420 777 073 962, 0877 504 258
http://obiavidnes.com/obiava/90097/rabota-v-chehiya-bez-posrednici

Работа в Чехия в з-д ШКОДА
Работа в з-д ШКОДА за мъже и жени до 55 год. Работата не е сезонна а постоянна и търсим сериозни и отговорни хора.
Не е задължително владеенето на език. Получавате 100% гаранция за сигурност и коректност от наша страна.
Заплащане 80 CZK/час - 960 EUR/месец , безплатна квартира, трудов договор, осигуровки по чешкото законодателство,
които са валидни за България.
Изисквания:
- Възраст до 55 год.
- Умения и желание за работа в екип
- Отговорност, ескпедитивност и отговорно отношение към работата
- Готовност за работа в динамична среда
Вашите задължения ще са:
- Окомплектоване и стиковане на артикули
- Организация и подреждане на складовото пространство
- Приемане и изпращане на стоките в и от склада
- Следите и отговаряте за изрядния външен вид на приеманата или изпращаната стока
- Изпълнение на други задължения, свързани с длъжността
Ние ви предлагаме:
- Добро възнаграждение, 80 CZK/час – ЧИСТО – 960 EUR/месец
- Работа на трудов договор
- Осигуряване според изискванията на чешкото законодателство
- Осигурена БЕЗПЛАТНА квартира
- Всекиседмични аванси от 1500 CZK ( 60 EUR ) до заплата.
Тел: 0877 504 258, 00420 777 073 962
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http://obiavidnes.com/obiava/90096/rabota-v-chehiya-v-z-d-shkoda

Слушалки Plantronics GAMECOM X40
Слушалки Plantronics GAMECOM X40, сиви, за Xbox 360, микрофон, USB
http://obiavidnes.com/obiava/90095/slushalki-plantronics-gamecom-x40

Агенция Нов век: превод и легализации
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
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/90094/agenciya-nov-vek-prevod-i-legalizacii

Водоустойчив Шперплат за кофраж и ОСБ плоскости от вносител - www.shperplat.com
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на
http://obiavidnes.com/obiava/90093/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-i-osb-ploskosti-ot-vnositel---wwwshperplatcom

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/90092/7-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/90091/6-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;
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- 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/90090/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.
Изпитаният начин да получите отлична оценка на матурите! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/90089/kursove-i-individualni-uroci-za-kandidat-studenti

ТЪРГОВСКО
ПРАВО
"ИЗКУПУВАМЕ"
ФИРМИ
СЪС
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

+

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
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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/90088/tyrgovsko-pravo---izkupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna

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/90087/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya--predlagame-perf

"ИЗКУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ и ОСВОБОЖДАВАМЕ 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 !
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/90086/izkupuvame-eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-solidarnata-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
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, 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/90085/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya--predlagame-perf

Уеб камера Logitech BCC950
Уеб камера Logitech BCC950
http://obiavidnes.com/obiava/90084/ueb-kamera-logitech-bcc950-

СДЕЛКИ С ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
СДЕЛКИ С ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ-КУПУВАМЕ ООД ЕООД ЕАД АД СД със задължения-ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС
СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
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 юридическа,финансова и солидарна отговорност след сделката.
INVESTCONSULT GROUP INC.
тел:0897558320 0876746035
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/90083/sdelki-s-tyrgovsko-predpriyatie

СДЕЛКИ С ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ-КУПУВАМЕ ООД ЕООД ЕАД АД СД със
задължения-ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
СДЕЛКИ С ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ-КУПУВАМЕ ООД ЕООД ЕАД АД СД със задължения-ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС
СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
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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 юридическа,финансова и солидарна отговорност след сделката.
INVESTCONSULT GROUP INC.
тел:0897558320 0876746035
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/90082/sdelki-s-tyrgovsko-predpriyatie-kupuvame-ood-eood-ead-ad-sd-sys-zadyljeniya-ot-vsi

Водоустойчив Шперплат за кофраж и ОСБ плоскости от вносител - www.shperplat.com
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на
http://obiavidnes.com/obiava/90081/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-i-osb-ploskosti-ot-vnositel---wwwshperplatcom

Водоустойчив Шперплат за кофраж и ОСБ плоскости от вносител - www.shperplat.com
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на
http://obiavidnes.com/obiava/90080/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-i-osb-ploskosti-ot-vnositel---wwwshperplatcom

Водоустойчив Шперплат за кофраж и ОСБ плоскости от вносител - www.shperplat.com
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на
http://obiavidnes.com/obiava/90079/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-i-osb-ploskosti-ot-vnositel---wwwshperplatcom

Водоустойчив Шперплат за кофраж и ОСБ плоскости от вносител - www.shperplat.com
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на
http://obiavidnes.com/obiava/89875/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-i-osb-ploskosti-ot-vnositel---wwwshperplatcom

Уеб камера Logitech ConferenceCam CC3000e
Уеб камера Logitech ConferenceCam CC3000e
http://obiavidnes.com/obiava/90078/ueb-kamera-logitech-conferencecam-cc3000e

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
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http://obiavidnes.com/obiava/90077/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate

Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуална и полу – индивидуална подготовка по Английски език за изпити IELTS
,TOEFL ,FCE в удобно за Вас време.
Продължителност - 30 занятия.
Цена – 20 лева за занятие .
Таксата за курса включва учебните материали .
Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни материали, съобразени с
нуждите на обучаващите се.
Подготовката включва интерактивни задачи, свързани с изискванията за успешно представяне на изпита за
сертифициране на познанията и уменията :
Четене, слушане и устен отговор на въпрос.
Слушане и устен отговор на въпрос.
Четене, слушане и писмен отговор на въпрос.
Във всички раздели се тестват уменията , като се правят и анализират текущи практически тестове .
Курсистите се обучават в раздела Разговор, като се запознават с типовете въпроси, критериите и изисквания за
оценяване, структурата и времетраенето на отговора .
Те се упражняват върху теста – разговор , като записват гласовете си и така анализират индивидуалното си ниво по
отношение изискванията на задачата и нейното времетраене.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/90076/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/90075/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
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http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/90074/nemski-ezik---individualno--i-v-malki-grupi

ТЪРГОВСКО
ПРАВО
"ИЗКУПУВАМЕ"
ФИРМИ
СЪС
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

+

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/90073/tyrgovsko-pravo---izkupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna

Уеб камера Logitech TV Cam HD
Уеб камера Logitech TV Cam HD
http://obiavidnes.com/obiava/90072/ueb-kamera-logitech-tv-cam-hd-

Cлушалка Plantronics VOYAGER PRO HD
Cлушалка Plantronics VOYAGER PRO HD, безжична, Micro USB, Bluetooth, Multipoint, черна
http://obiavidnes.com/obiava/90071/clushalka-plantronics-voyager-pro-hd
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10" (25.4 cm) Lenovo Yoga Tablet 2 (59426281)
10" (25.4 cm) Lenovo Yoga Tablet 2 (59426281), четириядрен Intel Atom Z3745 1.33/1.86 GHz, 2GB RAM, 32GB Flash памет
(+microSD слот), Android KitKat 4.4, 630g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/90070/10-254-cm-lenovo-yoga-tablet-2-59426281

8" (20.32 cm) Lenovo Yoga Tablet 2 (59426322)
8" (20.32 cm) Lenovo Yoga Tablet 2 (59426322), 3G, четириядрен Intel Atom Z3745 1.33/1.86 GHz, 2GB RAM, 16GB Flash
памет (+microSD слот), Android KitKat 4.4, 417g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/90069/8-2032-cm-lenovo-yoga-tablet-2-59426322

IP видеорекордер NUUO NE-4160S
IP видеорекордер NUUO NE-4160S, 16 канален, H.264 / MPEG4 / MJPEG, 1000Mbps
http://obiavidnes.com/obiava/90068/ip-videorekorder-nuuo-ne-4160s

Pegasus PG-PROXC-P06-B1
Pegasus PG-PROXC-P06-B1, безконтактна 125 kHz RFID карта
http://obiavidnes.com/obiava/90067/pegasus-pg-proxc-p06-b1

Pegasus PG-PROXK-P06-B1
Pegasus PG-PROXK-P06-B1, безконтактен 125 kHz RFID таг
http://obiavidnes.com/obiava/90066/pegasus-pg-proxk-p06-b1

Pegasus PG-PROXS-N10-B1
Pegasus PG-PROXS-N10-B1, безконтактна 125 kHz RFID карта
http://obiavidnes.com/obiava/90065/pegasus-pg-proxs-n10-b1

Pegasus PG-PROXК-N10-B1
Pegasus PG-PROXК-N10-B1, безконтактен 125 kHz RFID таг
http://obiavidnes.com/obiava/90064/pegasus-pg-proxk-n10-b1

Pegasus PTM-204G
Pegasus PTM-204G, безжичен таг с 4 бутона
http://obiavidnes.com/obiava/90063/pegasus-ptm-204g

ROSSLARE MD-14
ROSSLARE MD-14, конвертор RS-232 към RS-485
http://obiavidnes.com/obiava/90062/rosslare-md-14

ROSSLARE MD-C24
ROSSLARE MD-C24, USB конвертор с интерфейс към RS-232
http://obiavidnes.com/obiava/90061/rosslare-md-c24

MCT-100
MCT-100, универсален трансмитер, за панели и приемници Visonic PowerCode
http://obiavidnes.com/obiava/90060/mct-100
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Цени на дивани в онлайн магазин
Онлайн магазините за мебели са много, но предлагащите точно ъглови дивани са малко. Ето защо е добре да изберете
най-подходящата мебел от малкия избор, с който разполагате. При нас може да откриете стандартни ъглови дивани
от най-високо качество.
http://obiavidnes.com/obiava/90059/ceni-na-divani-v-onlayn-magazin

MCT-102
MCT-102, безжичен трансмитер с два бутона
http://obiavidnes.com/obiava/90058/mct-102

ЧЕХИЯ БЕЗ КОМИСИОН ЛЕГАЛНА РАБОТА С ДОГОВОР 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 млечни продукти,цех за боядисване на джанти,цех за пластмасови бутилки,цех за ламинат,склад за
хранителни 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/90057/chehiya-bez-komision-legalna-rabota-s-dogovor-za-jeni-myje-semeystva

MCT-211
MCT-211, водоустойчив трансмитер за ръка
http://obiavidnes.com/obiava/90056/mct-211

Под наем квартира, 1/2 от двустаен в София, Гео Милев
От собственик без комисионна, под наем в Гео Милев, ул. Манастирска, до парка, 1/2 от двустаен апартамент,
съжителство с млада жена, ет.2/3, пълно обзавеждане с всичко необходимо, безплатно цифрова TV и INTERNET,
самостоятелни стая и кухня, наем 250 лв., 0883577440 Славов
http://obiavidnes.com/obiava/90055/pod-naem-kvartira-12-ot-dvustaen-v-sofiya-geo-milev

Vidicon VD-BR-P2
Vidicon VD-BR-P2, cтойка за таванен или стенен монтаж
http://obiavidnes.com/obiava/90054/vidicon-vd-br-p2

Ruptela FM-Eco
Ruptela FM-Eco, GPS проследяващо устройство
http://obiavidnes.com/obiava/90053/ruptela-fm-eco

Ruptela FM-Pro
Ruptela FM-Pro, GPS проследяващо устройство
http://obiavidnes.com/obiava/90052/ruptela-fm-pro

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/90051/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/90050/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

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/90049/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ИДЕАЛНИЯТ НАЧИН ДА ПЕЧЕЛИТЕ ДО 30-50 ЛЕВА ДНЕВНО-ПРАВИ ПАРИ ПРЕЗ
СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ от ДОМА СИ
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/90048/idealniyat-nachin-da-pechelite-do-30-50-leva-dnevno-pravi-pari-prez-svobodnoto-si-v

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
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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/90047/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

ТЪРГОВСКО
ПРАВО
"ИЗКУПУВАМЕ"
ФИРМИ
СЪС
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

+

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/90046/tyrgovsko-pravo---izkupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna

Ruptela FM-Tco
Ruptela FM-Tco, GPS проследяващо устройство
http://obiavidnes.com/obiava/90045/ruptela-fm-tco

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
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http://obiavidnes.com/obiava/90044/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/90043/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

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/90042/razgovoren-angliyski

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/90041/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
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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/90040/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/90039/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/90038/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/90037/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Bulgarian for foreigners
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian for foreigner speakers through the following
languages:
- English
- French
-Russian
The studies include all levels – from basics (A1) to experts (C1).
If you own a business here, bought a house or you have just decided to live here, in those cases it is necessary to start learning
Bulgarian for your daily contacts and normal lifestyle.
During your process of learning Bulgarian you also will get knowledge in Bulgarian customs, daily life, special features of
Bulgarian psychology. The reason to do this is because you get in comfort with better and faster adaptation in the new foreign
language area.
No textbook is needed - the language school offers its own learning system and methods - free for our students. Methods we offer
are modern and based on the communication approach and logical assimilation to the lexical and phonetic skills you need . In our
system we offer complex of well balanced :
• Grammar
• Phonetic
• Speaking
• Reading
• Listening
Individual lessons are referred to individual necessities and profession of every student . Individual lessons are in a suitable for you
time and day , we offer also an opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student..
Ability language school offers some different programs for learning Bulgarian .
• General Bulgarian course
• Business course
• Speaking course to develop and improve your skills in Bulgarian speech .
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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/90036/bulgarian-for-foreigners

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/90035/3d-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/90034/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Руски език- Индивидуално и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира индивидуално и групово обучение по Руски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи, като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се.
Цена на индивидуално обручение - 10 лева на учебен час
Цена за участник в група - 150 лева за 30 учебни часа .
В цената са включени учебните материали .
Предлагаме :
- обучение за начинаещи
- обучение за напреднали
- обучение за подготовка за сертификатни нива
- обучение за деца и ученици
- обучение за подготовка за матура
- курсове по разговорен руски за поддържане на нивото на езикова компетентност .
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
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http://obiavidnes.com/obiava/90033/ruski-ezik---individualno-i-v-malki-grupi

Разговорен Английски с бизнес насоченост
Езикова школа Абилити организира курс по разговорен Английски с бизнес насоченост . Учебните материали са по
системата за бизнес английски на Oxford University . Курсът е предназначен за курсисти, завършили първо ниво бизнес
английски (Elementary) и има за цел поддържане и усъвършенстване на придобитите знания.
Включени са аудио и видео уроци в учебния план .
Заниманията са : понеделник от 18.30 до 20.30
Продължителност на курса – 30 учебни часа
Цена : 150 лева
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/90032/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

светеща боя за стъкло
Базата, на която се произвеждат светещите бои на компанията ЛУКС НОКС, е луминофор от изключително високо
качество. Светещата в тъмното боя съответства на всички общоприети норми и показатели за безопасност.
Боядисаният със светеща боя предмет придобива ефекта на излъчване на светлина в тъмното. Акумулирайки
енергията на светлината през деня или от изкуствено осветление, изображението нанесено върху предмета започва да
свети през тъмната част на денонощието или при изключено осветление като отдава цялата акумулирана от него
енергия. Благодарение на иновационните технологии светещите бои светят до 6-10 часа, което позволява да се създават
уникални единични предмети или цели партиди от оригинални стоки.
http://obiavidnes.com/obiava/90031/sveteshta-boya-za-styklo

светеща боя за стъкло
www.sveteshtiboi.com
Базата, на която се произвеждат светещите бои на компанията ЛУКС НОКС, е луминофор от изключително високо
качество. Светещата в тъмното боя съответства на всички общоприети норми и показатели за безопасност.
Боядисаният със светеща боя предмет придобива ефекта на излъчване на светлина в тъмното. Акумулирайки
енергията на светлината през деня или от изкуствено осветление, изображението нанесено върху предмета започва да
свети през тъмната част на денонощието или при изключено осветление като отдава цялата акумулирана от него
енергия. Благодарение на иновационните технологии светещите бои светят до 6-10 часа, което позволява да се създават
уникални единични предмети или цели партиди от оригинални стоки.
http://obiavidnes.com/obiava/90030/sveteshta-boya-za-styklo

TSONEV FLOORING| Ламиниран паркет | Трислоен паркет
Част от гамата ни за 15 годишният ни опит на пазара са изключителни и поръчкови разновидности на ламиниран
паркет, естествен паркет, трислоен паркет , декинг, коркови настилки, интериорни и блиндирани врати, сайдинг
облицовки, ламперия за стени и тавани, конвектори за отопление, подови и подпрозоречни первази
http://obiavidnes.com/obiava/90029/tsonev-flooring-laminiran-parket--trisloen-parket

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
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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/90028/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/90027/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.
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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/90026/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
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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/90025/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

Ruptela MaxTrack
Ruptela MaxTrack, GPS система за проследяване и управление на автопаркове
http://obiavidnes.com/obiava/90024/ruptela-maxtrack

почиствам входове и офиси
почиствам входове и офиси в центъра на София или в близост до центъра.Заплащане в зависимост от обема на
работата,по договаряне
0876201059
http://obiavidnes.com/obiava/90023/pochistvam-vhodove-i-ofisi

ПРЕДЛАГАМ ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО ИНТЕРНЕТ
Търсим хора за надомна дейност от цялата страна.Можете да я извършвате от дома си,от офиса си в удомно за вас
време.Това е най-реалното предложение за изкарване на пари чрез интернет.В нашия сайт щте намерите подробно
информация за какво точно се състои дейността и какви са условията за започване,вижте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/90022/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/90021/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
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http://obiavidnes.com/obiava/90020/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/90019/sigurna-rabota

49" (124.46 cm) LG 49UB820V
49" (124.46 cm) LG 49UB820V, ULTRA HD 4K, DVB-C/T2/S2, TruMotion 100Hz, Ultra Clarity Index 900, HDMI, USB 2.0, Smart,
LAN, Wi-Fi B/in, WIDI, DVR Ready, Cinema Screen, Speakers, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/90018/49-12446-cm-lg-49ub820v

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/90017/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

55" (139.70 cm) LG 55UB820V
55" (139.70 cm) LG 55UB820V, ULTRA HD 4K, DVB-C/T2/S2, TruMotion 100Hz, Ultra Clarity Index 900, HDMI, USB 2.0, Smart,
LAN, Wi-Fi B/in, WIDI, DVR Ready, Cinema Screen, Speakers, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/90016/55-13970-cm-lg-55ub820v

Инкубатори за люпене на яйца
Предлагаме инкубатори полуавтоматични тип люлка.
Температурата се регулира с прецизен терморегулатор.
Капацитета на предлаганите от нас инкубатори е за :
35 яйца, 55, 75 , 100, 150 и най големите който предлагаме
за 200 яйца. Гаранцията която поемаме е една
календарна година .За повече информация посетете
нашият сайт: www.inkubatorbg.alle.bg , или се
обадете на: GSM 0888291498, на Skype - krasi0012
http://obiavidnes.com/obiava/90015/inkubatori-za-lyupene-na-yayca

Икономия на ток
Икономия на ток! За повече информация пишете на : elektronbg@yandex.ru
http://obiavidnes.com/obiava/90014/ikonomiya-na-tok

70" (177.80 cm) LG 70LB650V
70" (177.80 cm) LG 70LB650V, 3D LED Full HD TV, DVB-C/T2/S2, 500HZ Motion Clarity Index, HDMI, USB 2.0, Smart, DLNA,
Wi-Fi B/in, WIDI, DVR Ready, Cinema Screen, Speakers, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/90013/70-17780-cm-lg-70lb650v
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Топ цени на ламинат
6ММ - 9, 90ЛВ 7ММ - 11, 50ЛВ 8ММ - 12, 80ЛВ 10ММ - 20, 50ЛВ Предлагаме и масивен дъбов паркет както и монтаж,
циклене, фугиране, лакиране + безплатно полиране. Продажба на паркет, дюшеме, ламинат. Намираме се в гр. Бургас, ул.
Цариградска 64а. Работим в цялата област, в удобно за Вас време. Гаранция за качество и коректност.
http://obiavidnes.com/obiava/90012/top-ceni-na-laminat

Циклене на паркети
Безпрахово циклене (шлайфане) и лакиране на паркети и дюшемета. Редене нов и пренареждане на стар, скърцащ,
наводнен, прояден 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! Намерете ни на ул, Цариградска 64а
http://obiavidnes.com/obiava/90011/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/90010/stroitelno-dovyrshitelni-uslugi

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/90009/7-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/90008/6-klas---kursove-i-individualni-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!
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http://obiavidnes.com/obiava/90007/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.
Изпитаният начин да получите отлична оценка на матурите! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/90006/kandidat-studenti---kursove-i-uroci

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 -275лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 450 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един); комплексно решение на телесните проблеми:
наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, цена: 470 лв !
http://obiavidnes.com/obiava/90005/detoksikator

Топлеща картина с инфрачервено нагряване
Топлеща картина с инфрачервено нагряване
Отопляващата картина се включва директно в контакта и започва да затопля цялата стая, като запазва въздуха чист
и свеж.
Работната температура на повърхността е между 55 и 65 градуса. Една инфрачервена картина може да отоплява
стаи с площ до 14 кв.м.
Всички модели са с термозащита от прегряване
Предимства на отоплителната картина и излъчваната от нея инфрачервена топлина:
• Не загрява въздуха (при студен въздух съдържанието на кислород е по-високо)
• Не вдига прах (защото не завихря въздуха)
• Не пуши (не е необходим комин)
• Безшумно действие (без вентилатори)
• Лечебно действие (инфрачервената топлина помага при: високо кръвно налягане - подобряват кръвообращението и го
стабилизират;
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болки в гърба; хронични болки в мускулите; шипове; бронхити; тонзилити; астма; простудни заболявания;
отслабване и изтощение на организма; възпаление на уши, нос, гърло; артрит, радикулит, ревматизъм, дископатии,
шипове;
облекчават работата на бъбреците; стрес; намаляват целулита -инфрачервената кабина е важно допълнение към всяка
антицелулитна програма)
• Икономична: 400 W ( около 0.10 лв. на час)
Тегло 700 гр Размери 100 / 57 см
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/90004/topleshta-kartina-s-infracherveno-nagryavane

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

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

Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/90003/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

LG G3 S D722 Smartphone
LG G3 S D722 Smartphone, златист, 5.0" (12.70 cm), четириядрен 1.2Ghz, 1GB RAM, 8GB памет, Micro SD (up to 32GB),
8MP Camera/1.3MP, Android v4.4.2 KitKat
http://obiavidnes.com/obiava/90002/lg-g3-s-d722-smartphone

Пейнт Ролер – комплект валяци за бързо боядисване
Пейнт Ролер – комплект валяци за бързо боядисване
Paint Runner Пейнт Ранър – комплект валяци за бързо, лесно и
удобно боядисване,без мръсотия и бъркотия.
Боядисвайте като професионалист за минимално време и усилия!
ПРЕДИМСТВА
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БЕЗ капене
Без стълба
по-малко разходи
по-малко време
по-малко напрежение

Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/90001/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

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.
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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/90000/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

Предлагаме Инкубатори за люпене на 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/89999/predlagame-inkubatori-za-lyupene-na--yayca

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/89998/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/89997/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

ИДЕАЛНИЯТ НАЧИН ДА ПЕЧЕЛИТЕ ДО 30-50 ЛЕВА ДНЕВНО-ПРАВИ ПАРИ ПРЕЗ
СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ от ДОМА СИ
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/

Страница 52/105

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

09.11.2014

-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/89996/idealniyat-nachin-da-pechelite-do-30-50-leva-dnevno-pravi-pari-prez-svobodnoto-si-v

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/89995/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

ПРОДАЖБА НА ФИРМА
INVESTCONSULT GROUP INC. Продажба на фирма със задължения-ООД ЕООД ЕАД АД СД-покупко-продажба на
дружествени дялове и акции.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
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 юридическа,финансова и солидарна 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/
http://obiavidnes.com/obiava/89994/prodajba-na-firma

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ
INVESTCONSULT GROUP INC. Продажба на фирма със задължения-ООД ЕООД ЕАД АД СД-покупко-продажба на
дружествени дялове и акции.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
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 юридическа,финансова и солидарна 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/
http://obiavidnes.com/obiava/89993/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya
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Работа в Чехия в з-д ШКОДА
Работа в з-д ШКОДА за мъже и жени до 55 год. Работата не е сезонна а постоянна и търсим сериозни и отговорни хора.
Не е задължително владеенето на език. Получавате 100% гаранция за сигурност и коректност от наша страна.
Заплащане 80 CZK/час - 960 EUR/месец , безплатна квартира, трудов договор, осигуровки по чешкото законодателство,
които са валидни за България.
Изисквания:
- Възраст до 55 год.
- Умения и желание за работа в екип
- Отговорност, ескпедитивност и отговорно отношение към работата
- Готовност за работа в динамична среда
Вашите задължения ще са:
- Окомплектоване и стиковане на артикули
- Организация и подреждане на складовото пространство
- Приемане и изпращане на стоките в и от склада
- Следите и отговаряте за изрядния външен вид на приеманата или изпращаната стока
- Изпълнение на други задължения, свързани с длъжността
Ние ви предлагаме:
- Добро възнаграждение, 80 CZK/час – ЧИСТО – 960 EUR/месец
- Работа на трудов договор
- Осигуряване според изискванията на чешкото законодателство
- Осигурена БЕЗПЛАТНА квартира
- Всекиседмични аванси от 1500 CZK ( 60 EUR ) до заплата.
Тел: 0877 504 258, 00420 777 073 962
http://obiavidnes.com/obiava/89992/rabota-v-chehiya-v-z-d-shkoda

Транспортни услуги -ИЗГОДНИ ЦЕНИ / транспорт на МЕБЕЛИ,Превоз на покъщнина,ЛИЧНИ
ВЕЩИ 0877663995 /0898874253
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/89991/transportni-uslugi--izgodni-ceni--transport-na-mebeliprevoz-na-pokyshtninalichni

Спечелете тренировка с професионален фитнес инструктор
Търсите ли си персонален фитнес консултант онлайн? Влезте в нашият уеб сайт MyNutrition.bg където ще намерите
най-добрите хранителни добавки на супер цени!
http://obiavidnes.com/obiava/89990/spechelete-trenirovka-s-profesionalen-fitnes-instruktor

LG G3 S D722 Smartphone
LG G3 S D722 Smartphone, сив, 5.0" (12.70 cm), четириядрен 1.2Ghz, 1GB RAM, 8GB памет, Micro SD (up to 32GB), 8MP
Camera/1.3MP, Android v4.4.2 KitKat
http://obiavidnes.com/obiava/89989/lg-g3-s-d722-smartphone

Чехия - набира работници
Работници за Чехия - мъже , жени , семейства до 55 години :
-

Складови работници : пакетиране и сортиране на хранителни и нехранителни продукти .
Заводи за производство на пластмасови изделия , за перилни и почистващи препарати .
Селско стопанство и животновъдство .
Пивоварни заводи : "Козел" , " Гамбринус ", " Старопрамен " , " Крушовице”.
Цехове за сандвичи и салати , фабрики за парфюми и бисквити , цех за кисело мляко , завод за шоколад .
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- Складове на Кауфланд, Билла, Теско, Глобус, Алберт , Лидл .
- Птицекланица , фабрика за пастет .
- Строителство широкоспектърен профил .
- Общи работници в строителството .
- Заварчици на СО2 , аргон , електрод .
- Шлосери .
- Ел. техници .
- Електорокаристи .
Заплата от 700 – 1400 евро , в зависимост от позицията. Трудов договор , социални и здравни осигуровки по чешкото
законодателство поети от работодателя, които се признават и в България. Седмичен аванс от 40 - 60 евро, заплатата
е на следващия месец от 10 - 20 число за предходния . Не се изисква опит и владеенето на език . Осигурена квартира ,
към някои от позициите е безплатна. Работата не е сезонна , а постоянна . Готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/89988/chehiya---nabira-rabotnici

LG L Fino D290N Smartphone
LG L Fino D290N Smartphone, черен, 4.5" (11.43 cm), четириядрен Cortex A7 1.2Ghz, 1GB RAM, 4GB памет (microSD), up to
32GB, 8MP Camera/0.3M, Android 4.4 KitKat
http://obiavidnes.com/obiava/89987/lg-l-fino-d290n-smartphone

8" (20.32 cm) Acer Iconia A1-841-K5YB
8" (20.32 cm) Acer Iconia A1-841-K5YB, черен, четириядрен Intel Atom Z3745 1.33/1.86 GHz, 1GB RAM,16GB Flash памет
(+microSD слот), Android KitKat 4.4, 360g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89986/8-2032-cm-acer-iconia-a1-841-k5yb

8" (20.32 cm) Acer Iconia A1A1-841-K0NE
8" (20.32 cm) Acer Iconia A1A1-841-K0NE, бял, четириядрен Intel Atom Z3745 1.33/1.86 GHz, 1GB RAM, 16GB Flash памет
(+microSD слот), Android KitKat 4.4, 360g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89985/8-2032-cm-acer-iconia-a1a1-841-k0ne

31.5"(80.01 cm) Dell UP3214Q
31.5"(80.01 cm) Dell UP3214Q, Ultra HD LED IPS, 8ms, 2000000:1, 350 cd/m2,USB, HDMI, Display Port, 3г. + Dell Venue 7
http://obiavidnes.com/obiava/89984/3158001-cm-dell-up3214q

29" (73.66 cm) LG 29UM55-P
29" (73.66 cm) LG 29UM55-P, IPS Panel, UltraWide AG, 5ms, 5000000:1 DFC, 250 cd/m2, HDMI, DisplayPort, Tilt, Headphone
Out, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/89983/29-7366-cm-lg-29um55-p

11.6" (29.46 cm) Acer Aspire Switch SW5-111-19UA
11.6" (29.46 cm) Acer Aspire Switch SW5-111-19UA, четириядрен Intel Atom Z3745 1.33/1.86 GHz, HD IPS Touch Display
(micro HDMI), 2GB, 500GB HDD & 32GB SSD, Windows 8.1, 1.56 kg. 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89982/116-2946-cm-acer-aspire-switch-sw5-111-19ua

15.6" (39.62cm) Acer Aspire V3-572G-55TJ
15.6" (39.62cm) Acer Aspire V3-572G-55TJ, двуядрен Intel® Core™ i5 4210U 1.7/2.7 GHz, HD LED Display & nVidia GeForce
820M 2GB (HDMI), 4GB, 1TB HDD, USB 3.0, Linux, 2.55kg, 2г. гаранция
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http://obiavidnes.com/obiava/89981/156-3962cm-acer-aspire-v3-572g-55tj

17.3" (43.94 cm) Acer Aspire NITRO VN7-791G-737U
17.3" (43.94 cm) Acer Aspire NITRO VN7-791G-737U, четириядрен Intel Core i7-4710HQ 2.5/3.5GHz, FULL HD LED Display &
nVidia GeForce GTX 860M 2GB (HDMI), 8GB, 1TB HDD, 2x USB 3.0, Linux, 3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89980/173-4394-cm-acer-aspire-nitro-vn7-791g-737u

15.6" (39
15.6" (39,6 cm) Asus F555LN-XX190D, двуядрен Intel® Core™ i3 4030U 1.9 GHz, HD LED Display & nVidia GeForce GT 840M
2GB (HDMI), 4GB, 1TB HDD, 2x USB3.0, Free DOS, 2.3 kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89979/156-39

15.6" (39
15.6" (39,6 cm) Asus F555LN-XX191D, двуядрен Intel® Core™ i3 4030U 1.9 GHz, HD LED Display & nVidia GeForce GT 840M
2GB (HDMI), 4GB, 1TB HDD, 2x USB3.0, Free DOS, 2.3 kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89978/156-39

17.3" (43.94 cm) Asus X751MD-TY052D
17.3" (43.94 cm) Asus X751MD-TY052D, четириядрен Intel Pentium N3540 2.16/2.66GHz, HD+ LED Display & nVidia GeForce
GT 820M 1GB (HDMI), 4GB, 1TB HDD, USB 3.0, Free DOS, 2.8kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89977/173-4394-cm-asus-x751md-ty052d

14.0" (35.56 cm) Dell Alienware 14 (5397063656585)
14.0" (35.56 cm) Dell Alienware 14 (5397063656585), четириядрен Intel Core i7 4710MQ 2.5/3.5 GHz, FULL HD Display &
nVidia GeForce GT 750M 2GB (miniDP), 16GB, 1TB HDD & 80GB SSD, 2x USB 3.0, Windows 8.1, 2.77 kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89976/140-3556-cm-dell-alienware-14-5397063656585

електровъдица
Продавам електровъдица с микропроцесорно управление.
Регулиране на честотата което я прави подходяща и за зимен риболов.
Регулиране на мощността, изходно напрежение до 900в импулс.
Уреда има вградена температурна защита от прегряване.
Захранване акомулатор 12волта.
Обхват на уреда над 15м зависимост от зададената мощност.
Цена - 500 лв. гаранция 1 година, доставка с еконт експрес
http://obiavidnes.com/obiava/89975/elektrovydica

електровъдица
Продавам електровъдица с микропроцесорно управление.
Регулиране на честотата което я прави подходяща и за зимен риболов.
Регулиране на мощността, изходно напрежение до 900в импулс.
Уреда има вградена температурна защита от прегряване.
Захранване акомулатор 12волта.
Обхват на уреда над 15м зависимост от зададената мощност.
Цена - 500 лв. гаранция 1 година, доставка с еконт експрес
http://obiavidnes.com/obiava/89974/elektrovydica

Инфрачервен Килим "Килимче"-загряваща стелка
Инфрачервен Килим "Килимче"-загряваща стелка
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Искате ли да имате топли крака докато гледате телевизия или пишете,четете,бродирате и не е необходимо да топлите
цялото тяло-тогава ще ви предложим нашата затопляща стелка,топла приятна,удобна и икономична
Имате студен под и Ви мръзнат краката, сложете Инфрачервен Килим "Килимче"-стелка и след 5 минути ще усетите
разликата!
Можете да я използувате и като топло легло за вашите любимци/коте,куче/
Цена 50лв
Нагрява до 42 градуса.
Консумация: 45 W/час
Размер: 36 х 56 см.
230V; IP 21; 0.6 kg
Произведено в България
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/89973/infracherven-kilim-kilimche-zagryavashta-stelka

Непознатото Средногорие - непресъхващият извор на патриотизъм
Там където планината целува равнината, между полите на Стара планина и Средна гора, в Златишко-Пирдопската
котловина, са разположение общините Мирково, Чавдар и Златица. Тук историята и съвремието си подават ръка.
Щедра природа, благоприятен климат, богата вековна история, гостоприемно население и близост до големите
урбанистични центрове определят облика на общината. http://www.Srednogorie.place
http://obiavidnes.com/obiava/89972/nepoznatoto-srednogorie---nepresyhvashtiyat-izvor-na-patriotizym

17.3" (43.94 cm) Dell Alienware 17 (5397063656592)
17.3" (43.94 cm) Dell Alienware 17 (5397063656592), четириядрен Intel Core i7 4710MQ 2.5/3.5 GHz, FULL HD LED Display &
NVIDIA GeForce GTX 860M 2GB (miniDP), 16GB, 1TB HDD & 80GB SSD, 3x USB3.0, Windows 8.1, 4.13 kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89971/173-4394-cm-dell-alienware-17-5397063656592

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/89970/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
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Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/89969/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/89968/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

17.3" (43.94 cm) Dell Inspiron 5748 (5397063656370)
17.3" (43.94 cm) Dell Inspiron 5748 (5397063656370), двуядрен Haswell Intel® Core™ i7 4510U 2.0/3.1 GHz, HD+ LED
Display & GeForce 840M (HDMI), 8GB, 1TB, USB 3.0, 3 kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89967/173-4394-cm-dell-inspiron-5748-5397063656370

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/89966/3d-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/89965/3d-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/89964/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

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/89963/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi
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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/89962/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/89961/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/89960/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

Български език за чужденци
Езикова школа АБИЛИТИ предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски ,
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
Ако имате бизнес в България , купили сте си имот или просто сте решили да живеете тук , наложително е да говорите
български във вашите ежедневни контакти .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система , която се предоставя безплатно на курсистите .
Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е базирана на комуникативния подход и логическото
усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен материал . На курсистите се предоставя комплексно :
• Грамматика
• Фонетика
• Разговор
• Четене
• Слушане
При индивидуалното обучение методиката е съобразена с индивидуалните потребности , особености и професия на
курсиста . То се провежда в удобно за курсиста време , както и има вариант за посещения на преподавател във вашия
офис .
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
• общ курс по български
• бизнес курс
• разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
Продължителността на обучение за всяко ниво е 30 учебни часа / 15 академични / . два пъти в седмицата – 2 месеца .
Цената на академичен час / два учебни / е 20 лева.
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
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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/89959/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Бизнес английски- ПЪРВО ниво
Езикова школа Абилити организира обучение по бизнес английски - ПЪРВО ниво – индивидуално и в малки групи .
Часовете са съобразени със свободното време на курсистите . Занятията се провеждат по системата Market Leader –
Elementary .
Цена 250 лв.Продължителност -50 учебни часа. В цената не е включена цената на учебника .
Предлагаме квалифицирани препсдаватели , аудио и видео уроци.
За повече информация :
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/89958/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/89957/frenski-ezik---individualno-obuchenie

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Ние предлагаме работа mо водещи учебни системи :
-общ английски – New Headway – всички нива
-общ английски с интерактивна насоченост – Cutting Edge – всички нива
- бизнес атглийски – Market leader – всички нива
-подготовка за сертификат
- подготовка за кандидат-студентски изпит
-разговорен английски – системите на Oxford University
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
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тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/89956/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

18.4" (46.73 cm) Dell Alienware 18 (5397063656608)
18.4" (46.73 cm) Dell Alienware 18 (5397063656608), четириядрен Intel Core i7-4940MX 3.1/4.0 GHz, FULL HD Dysplay
GeForce GTX 880M 16GB (miniDP), 32GB, 2TB HDD & 80GB SSD, 4x USB 3.0, Windows 8.1, 5.47 kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89955/184-4673-cm-dell-alienware-18-5397063656608

15.6" (39.62cm) HP ProBook 450 G2 (J4S21EA)
15.6" (39.62cm) HP ProBook 450 G2 (J4S21EA), + подарък 128GB SSD & 9.5mm SATA HDD Tray, двуядрен Intel® Core™ i5
4210U 1.7/2.7 GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 1TB, 2x USB3.0, Windows 8.1/7 Pro, 2.11kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89954/156-3962cm-hp-probook-450-g2-j4s21ea

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/89953/legalizaciya-i-prevodi-ot-nov-vek-sofiya

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/89952/sigurna-rabota

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.
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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/89951/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/89950/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
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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 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/89949/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
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• 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/89948/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

15.6" (39.62 cm) HP ProBook 450 G2 (J4S97EA) + подарък 128GB SSD & 9.5mm SATA HDD Tray
15.6" (39.62 cm) HP ProBook 450 G2 (J4S97EA) + подарък 128GB SSD & 9.5mm SATA HDD Tray, 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/89947/156-3962-cm-hp-probook-450-g2-j4s97ea--podaryk-128gb-ssd--95mm-sata-hd

Икономия на ток
Икономия на ток! За повече информация пишете на : elektronbg@yandex.ru
http://obiavidnes.com/obiava/89946/ikonomiya-na-tok

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".
Цена 75 лв.
За контакти GSM 0876709831
www.doxy100.wix.com/metaldetector
http://obiavidnes.com/obiava/89945/prodavam-metalotyrsach-s-pic-kontroler

Инкубатори - коледно намаление!
При нас Коледа идва по-рано!!
Празнична промоция 30%
Инкубатор полуавтоматичен 40 бр. яйца, аналогов теморегулатор и лабораторен термометър от 160 на 110 лв.
Инкубатор полуавтоматичен 60 бр. яйца, аналогов теморегулатор и лабораторен термометър от 190 на 130 лв.
Инкубатор полуавтоматичен 80 бр. яйца, аналогов теморегулатор и лабораторен термометър от 260 на 180 лв.
Инкубатор автоматичен 40бр. яйца, аналогов теморегулатор и лабораторен термометър от 240 на 160 лв.
Инкубатор автоматичен 60бр. яйца, аналогов теморегулатор и лабораторен термометър от 270 на 190 лв.
Инкубатор полуавтоматичен 40 бр. яйца,снабден с прецизен терморегулатор с PIC контролер и дисплей (плюс- минус 0,1
градуса) от 190 на 130 лв.
Инкубатор полуавтоматичен 60 бр. яйца,снабден с прецизен терморегулатор с PIC контролер и дисплей (плюс- минус 0,1
градуса) от 280 на 200лв.
Инкубатор автоматичен 40 бр. яйца,снабден с прецизен терморегулатор с PIC контролер и дисплей(плюс- минус 0,1
градуса) от 280 на 200 лв.
Инкубатор автоматичен 60 бр. яйца,снабден с прецизен терморегулатор с PIC контролер и дисплей(плюс- минус 0,1
градуса) от 340на 240лв.
Терморегулатор - аналогов от 35 на 20 лв.
Тррморегулатор - PIC контролер от 60 на 45 лв.
Реле за време - аналогово (включва и изключва моторчето, което върти яйцата) от35 на 20 лв.
Реле за време - PIC контролер(включва и изключва моторчето, което върти яйцата) от 60 на 45 лв.
ДОБРИЯ СТОПАНИН МИСЛИ ОТ РАНО!
http://obiavidnes.com/obiava/89944/inkubatori---koledno-namalenie
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17.3" (43.94 cm) HP ProBook 470 G2 (G1X12AV) + Чанта за лаптоп
17.3" (43.94 cm) HP ProBook 470 G2 (G1X12AV) + Чанта за лаптоп , двуядрен Intel® Core™ i7 4510U 2.0/3.1 GHz, HD+
LED Display & AMD Radeon R5 M255 2GB (HDMI), 8GB, 1TB, fingerprint, 2x USB3.0, Windows 7/8.1 Pro, 2.84kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89943/173-4394-cm-hp-probook-470-g2-g1x12av--chanta-za-laptop-

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ......................\\\
INVESTCONSULT GROUP INC. Продажба на фирма със задължения-ООД ЕООД ЕАД АД СД-покупко-продажба на
дружествени дялове и акции.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
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 юридическа,финансова и солидарна 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/
http://obiavidnes.com/obiava/89942/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya

ПРОДАЖБА НА ФИРМА.................\\\
INVESTCONSULT GROUP INC. Продажба на фирма със задължения-ООД ЕООД ЕАД АД СД-покупко-продажба на
дружествени дялове и акции.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
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 юридическа,финансова и солидарна 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/
http://obiavidnes.com/obiava/89941/prodajba-na-firma

Топ цени на ламинат
6ММ - 9, 90ЛВ 7ММ - 11, 50ЛВ 8ММ - 12, 80ЛВ 10ММ - 20, 50ЛВ Предлагаме и масивен дъбов паркет както и монтаж,
циклене, фугиране, лакиране + безплатно полиране. Продажба на паркет, дюшеме, ламинат. Намираме се в гр. Бургас, ул.
Цариградска 64а. Работим в цялата област, в удобно за Вас време. Гаранция за качество и коректност.
http://obiavidnes.com/obiava/89940/top-ceni-na-laminat
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Циклене на паркети
Безпрахово циклене (шлайфане) и лакиране на паркети и дюшемета. Редене нов и пренареждане на стар, скърцащ,
наводнен, прояден 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! Намерете ни на ул, Цариградска 64а
http://obiavidnes.com/obiava/89939/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/89938/stroitelno-dovyrshitelni-uslugi

2GB DDR3L 1600MHz SODIMM
2GB DDR3L 1600MHz SODIMM, Apacer PC-12800
http://obiavidnes.com/obiava/89937/2gb-ddr3l-1600mhz-sodimm

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/89936/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

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.
Изпитаният начин да получите отлична оценка на матурите! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/89935/kandidat-studenti---kursove-i-uroci

Матура по всички предмети
Курсове и индивидуални уроци за МАТУРА по:
- БЕЛ;
- История;
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- 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/89934/matura-po-vsichki-predmeti

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/89933/6-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/89932/7-klas---bel-i--matematika

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

Страница 67/105

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

09.11.2014

24. ф-ка за бисквити – 70 CZK – 770 EUR
25. селско стопанство и животновъдство – 85 CZK – 935 EUR
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 ). Тел: 00420 777 073 962, 0877 504 258
http://obiavidnes.com/obiava/89931/rabota-v-chehiya-bez-posrednici

Турмалинов Колан-Турмалинова яка,наколенки и нараменник
Турмалинов Колан-Турмалинова яка,наколенки и нараменник
Турмалинов Колан е създаден по японска технология с използването на турмалинови кристали,
постоянни магнити, бамбукови въглища и органичен германий. Те са имплантирани в трислойна структура на специална
тъкан,
изградена от високотехнологични полимерни влакна. Коланът идеално поддържа кръста
Турмалинов Колан -29 лв
Турмалинова яка -15 лв
Турмалинови наколенки -29 лв
Турмалинов нараменник -29 лв
Турмалинов налакътник -29 лв
Ефективно подпомага при:

• Болка и схващане в областта на шията
• Болки в раменете и горната част на гърба
• Стрес, напрежение, тежка умствена работа
• Шипове, ревматизъм, плексит
• Главоболие, простуда, настинка, умора
• Световъртеж
• Втрисане
http://obiavidnes.com/obiava/89930/turmalinov-kolan-turmalinova-yakanakolenki-i-naramennik

4GB DDR3L 1600MHz SODIMM
4GB DDR3L 1600MHz SODIMM, Apacer PC-12800
http://obiavidnes.com/obiava/89929/4gb-ddr3l-1600mhz-sodimm

Найсер Дайсер Кухненско ренде
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Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Имате желание да зарадвате съпругата си?
Ето имате шанс като закупите от нашият артикул -кухненско ренде.
Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на кухненското ренде.
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване.
Безопасен за деца
Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци с различни по големина форми.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.Цена 59лв
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/89928/nayser-dayser-kuhnensko-rende

ТЪРГОВСКО
ПРАВО
"ИЗКУПУВАМЕ"
ФИРМИ
СЪС
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

+

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
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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/89927/tyrgovsko-pravo---izkupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna

8GB DDR3 1333MHz SODIMM
8GB DDR3 1333MHz SODIMM, Apacer PC-10600
http://obiavidnes.com/obiava/89926/8gb-ddr3-1333mhz-sodimm

Swich D-Link (DGS-1510-28P)
Swich D-Link (DGS-1510-28P), 28Port 1000 Mbps, 2Port SFP, 2Port SFP 1000 Mbps,
http://obiavidnes.com/obiava/89925/swich-d-link-dgs-1510-28p

Prestigio Multiphone 5453 DUO
Prestigio Multiphone 5453 DUO, бял, GPS, поддържа 2 sim карти, 4.5" (11.43 cm), четириядрен MediaTek MT6582 1.30GHz,
1GB, 8GB Flash памет (+ Micro SD слот), Аndroid 4.4, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89924/prestigio-multiphone-5453-duo

9" (22.86 cm) GoClever QUANTUM 900
9" (22.86 cm) GoClever QUANTUM 900, черен, двуядрен Allwinner A23 1.5GHz, 512MB RAM, 8GB Flash памет (+microSD
слот), Android KitKat 4.4, 450g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89923/9-2286-cm-goclever-quantum-900

архитектурни проекти
Каталог с готови архитектурни проекти на къщи и вили.
Преработка на проекти за еднофамилни къщи. ...

Галерия от различни архитектурни стилове на къщи.

http://obiavidnes.com/obiava/89922/arhitekturni-proekti

24" (60.96 cm) Samsung S24D300HS
24" (60.96 cm) Samsung S24D300HS, TN LED, 2ms, 5000000:1, 250cd/m2, D-Sub, HDMI, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/89921/24-6096-cm-samsung-s24d300hs

Продава права ш ;евна маш;ина KONTI
Продава права шевна машина KONTI - много запазена.телефон за врьзка - 0896962588.Кольо Филев.гр.Добрич.Цена
договорка.
http://obiavidnes.com/obiava/89920/prodava-prava-sh-evna-mashina-konti

24" (60.96 cm) Samsung S24D590PLX
24" (60.96 cm) Samsung S24D590PLX, LED AD -PLS, 5ms, 5000000:1, 250cd/m2, D-Sub, HDMI, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/89919/24-6096-cm-samsung-s24d590plx

27"(68.58 cm) Samsung S27C750PS
27"(68.58 cm) Samsung S27C750PS, WVA LED, 5ms, 5000000:1, 300cd/m2, D-Sub, HDMI, 2г.

Страница 70/105

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

09.11.2014

http://obiavidnes.com/obiava/89918/276858-cm-samsung-s27c750ps

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/89917/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/89916/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

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/89915/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
------------------------------
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Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/89914/-dohodna-nadomna-rabota-za-vseki

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/89913/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

15.6" (39
15.6" (39,6 cm) Acer Aspire E5-511 (NX.MSJEX.003), четириядрен Intel Celeron N2930 1.83/2.16 GHz, HD LED Display
(HDMI), 4GB, 1TB HDD, USB3.0, Linux, 2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89912/156-39

Давам под наем земеделска земя
Давам под наем земеделски земи в землищата на селата:
Асеновград, Алдомировци, Белащица, Бенковски, Благоевград, Блатец, Браниполе, Братя Даскалови , Брестник,
Брестовица, Буковлък, Верен, Веслец, Виница, Войсил, Войводиново, Враца, Гелеменово, Главиница-Силистренско,
Главиница-Пазарджик, Говедаре, Горна Махала, Горни Воден, Горно Александрово, Градина, Граф Игнатиево, Гранит,
Динката, Джигурово, Добровница, Долна Махала, Долни Воден, Драгор, Желязно, Златитрап, Златовръх, Звъничево,
Звездица, Ивайло, Извор, Изгрев-Благоевград, Йоаким Груево, Искра, Исперихово, Ихтиман, Кадиево, Караджово,
Караджалово, Катуница, Козарско, Костиево, Кочево, Костелево, Кричим, Крумово, Куклен, Куртово Конаре, Леново,
Лозен, Ловеч, Лозен-Стара Загора, Лом, Мало Конаре, Марково, Медковец, Мененкьово, Мездра, Милево, Мирово,
Мокрище, Мулдава, Ново- Село, Огняново, Опълченец, Оризари, Осеново, Отец-Кирилово, Павелско, Пазарджик,
Перущица, Питово, Плевен, Пловдив-прослав, Пловдив-Коматево, Пловдив-север, Православен, Първенец, Радиново,
Раднево, Равда, Равнище, Рогош, Руен, Садово, Севлиево, Синитово, Скутаре, Стамболийски, Стара Загора, Строево,
Търняне, Тополчане, Триводици, Труд, Твърдица, Устина, Хасково, Храбрино, Цалапица, Царацово, Церово, Черна гора,
Чешнегирово, Чинтулово, Чурен, Юнаците, Ягодово, Яхиново, Ямбол.
http://www.apollon.net
тел: 0887644838
Email: alikaeood@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/89911/davam-pod-naem-zemedelska-zemya

13.3" (33.78 cm) Dell Inspiron 7347 (5397063656714)
13.3" (33.78 cm) Dell Inspiron 7347 (5397063656714), двуядрен Intel® Core™ i5 4210U 1.7/2.7 GHz, FULL HD LED Display
(HDMI), 8GB, 500GB SSHD & 8GB SSD, 2x USB3.0, Windows 8.1, 1.67kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89910/133-3378-cm-dell-inspiron-7347-5397063656714

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/89909/3d-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/89908/3d-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/89907/3d-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/89906/3d-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/89905/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

14" (35.56 cm) Dell Latitude E5440 (CA008LE54401EM)
14" (35.56 cm) Dell Latitude E5440 (CA008LE54401EM), двуядрен Intel® Core™ i5-4310U 2.0/3.0 GHz, HD LED Display
(HDMI), 8GB, 500GB SSHD & 8GB SSD, 2x USB3.0, Linux, 2kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89904/14-3556-cm-dell-latitude-e5440-ca008le54401em

Английски език – подготовка за матура
Езикова школа Абилити предлага индивидуална и в малки групи подготовка за матура по английски език . Занятията са
два пъти седмично по 4 учебни часа . Предлагаме и вариант в събота и неделя .
Подготовката включва :
- Работа върху основните умения четене с разбиране , слушане , писане и говорене
- Подготовка върху програмата за Държавен зрелостен изпит .
- Задълбочена работа в областта на граматиката , лексиката и стилистиката , както и върху практическото им
прилагане на предстоящия зрелостен изпит .
- Пробни изпити
- Оценяване и рецензии
Графикът на занятията е съобразен с времето на учениците .
Предлагаме :
Курс от 130 уч. часа
Курс от 90 уч. часа
Курс от 60 уч. часа
Индивидуален курс по индувудуакен учебен план .
Интензивността зависи от показаното от учениците на тест за входящо ниво . Тестът е безплатен и се провежда в
дните от понеделник до петък .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 02/953 08 87 ; 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
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Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/89903/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
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
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http://obiavidnes.com/obiava/89902/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/89901/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
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/89900/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

Страница 75/105

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

09.11.2014

От 15.11 - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК /2 ниво, А2/ в Център МАКСИМА - Стара Загора!
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – Стара Загора Ви дава възможност да свалите езиковата бариера,
ако все още този език е чужд за Вас, или да продължите обучението си, за да общувате свободно.
Запишете се в групата ни по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за 2 ниво (А2 - Pre-Intermediate). В малка група (4 - 5 човека) при удобен
за Вас график на занятията (2 пъти/седмично), в рамките на 100 уч.ч. ще имате възможност да затвърдите знанията си
и да усвоите нови по най-добрия начин.
С Вас ще работи КВАЛИФИЦИРАН И ОПИТЕН ПРЕПОДАВАТЕЛ /филолог/ по успешната система на Оксфордския
университет – NEW HEADWAY - актуална, комуникативна и бързо развиваща говорните умения. Материалът се
представя по достъпен, интересен и запомнящ се начин. Целта ни е да предоставим гъвкаво и ефективно обучение, да
получите последователни и трайни знания, за да се чувствате уверени и да използвате езика в свободното си време и на
работа. Всички учебни материали са осигурени от нас / учебник, учебна тетрадка и CD /.
След положен тест в края на обучението издаваме ЛЕГИТИМНО УДОСТОВЕРЕНИЕ (лицензирано от МОН).
ДОСТЪПНИ ЦЕНИ И ОТСТЪПКИ за фирми и групи! Възможност за разсрочено плащане на таксата, без оскъпяване!
ОТДЕЛЕТЕ ВРЕМЕ ЗА СЕБЕ СИ И СВОЯТА КВАЛИФИКАЦИЯ!
Един нов език може да отвори нови възможности пред Вас и да промени живота Ви!
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
http://obiavidnes.com/obiava/89899/ot-1511---angliyski-ezik-2-nivo-a2-v-centyr-maksima---stara-zagora

14" (35.56 cm) Dell Vostro 5470 (5397063656424)
14" (35.56 cm) Dell Vostro 5470 (5397063656424), двуядрен Intel® Core™ i3 4030U 1.9 GHz, HD LED Display & NVIDIA
GeForce GT 740M 2GB (HDMI), 4GB, 500GB, Linux, 1.53 kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89898/14-3556-cm-dell-vostro-5470-5397063656424

Ремонт на бяла техника
Ремонт
на
бяла
техника
по
домовете
всички
видове
хладилници,перални,печки,бойлери,кафе
машини,фризери,ледогенератори,климатици,микровълнови печки и много други електро уреди за бита!!!Mонтаж и
демонтаж.Бързо и качествено.Телефон за контакт 0897-930-243 и 02-840-60-23
http://obiavidnes.com/obiava/89897/remont-na-byala-tehnika

14" (35.56 cm) Dell Vostro 5470 (5397063656431)
14" (35.56 cm) Dell Vostro 5470 (5397063656431), двуядрен Intel® Core™ i5 4210U 1.7/2.7 GHz, HD LED Display & NVIDIA
GeForce GT 740M 2GB (HDMI), 4GB, 500GB, Linux, 1.53 kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89896/14-3556-cm-dell-vostro-5470-5397063656431

Мото Гард - универсален модификатор
Мото Гард е универсален модификатор за двигатели и трансмисии. Представлява усъвършенствана на основата на
нанотехнологиите антифрикционна възстановяваща композиция. Патентована от Академията на Науките на Руската
Федерация. Повишава мощността на двигателя. Намалява разхода на гориво.- Сигурна защита на двигателя и
трасмисията от т.н. „сух старт”.0899912472
http://obiavidnes.com/obiava/89895/moto-gard---universalen-modifikator

Курсове за шести клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за 6 клас от Родина!
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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/89894/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/89893/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/89892/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/89891/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

15.6" (39
15.6" (39,6 cm) Dell Inspiron 3541 (5397063656578), четириядрен AMD A6-6310 1.8/2.4 GHz, HD LED Display & AMD Radeon
HD R5 M230 2GB (HDMI), 4GB, 500GB, USB3.0, Linux, 2.4kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89890/156-39

ПРЕДЛАГАМ ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО ИНТЕРНЕТ
Търсим хора за надомна дейност от цялата страна.Можете да я извършвате от дома си,от офиса си в удомно за вас
време.Това е най-реалното предложение за изкарване на пари чрез интернет.В нашия сайт щте намерите подробно
информация за какво точно се състои дейността и какви са условията за започване,вижте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/89889/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/89888/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/89887/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt
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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/89886/sigurna-rabota

15.6" (39
15.6" (39,6 cm) Dell Inspiron 3542 (5397063656561), двуядрен Intel® Core™ i5 4210U 1.7/2.7 GHz, HD LED Display & nVidia
GeForce 820M 2GB (HDMI), 8GB, 1TB HDD, Linux, 2.4kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89885/156-39

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/89884/7-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/89883/6-klas----kursove-i-individualni-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/89882/matura-po-vsichki-predmeti

Кандидат-студенти - курсове и уроци
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по:
- БЕЛ;
- История;
- Философия;
- Английски език;
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- 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/89881/kandidat-studenti---kursove-i-uroci

Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Имате желание да зарадвате съпругата си?
Ето имате шанс като закупите от нашият артикул -кухненско ренде.
Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на кухненското ренде.
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване.
Безопасен за деца
Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци с различни по големина форми.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.Цена 59лв
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
Интернет магазини
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/89880/nayser-dayser-kuhnensko-rende---pomoshtnik-na-vsyaka-domakinya

Инфрачервено топлещо Килим "Килимче"
Инфрачервено топлещо Килим "Килимче"

Имате студен под и мръзнат краката, сложете Инфрачервен Килим "Килимче" и след 5 минути ще усетите разликата!
Идеално топло легло зо вашите домашни любимци!
Нагрява до 42 градуса.
Консумация: 45 W/час
Размер: 36 х 56 см.
230V; IP 21; 0.6 kg
www.bgmag.net
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http://obiavidnes.com/obiava/89879/infracherveno-topleshto-kilim-kilimche

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/89878/terapevtichen-aparat-za-diskopatii

Документи: превод и легализация
Лицензирана агенция за преводи и легализации Нов Век предлага преводи на техническа документация, правни,
медицински, икономически, художествени текстове и други от/на над 30 езика. Заверки на преводи на документи от
чужбина в МВнР и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на актуално състояние на фирми, дипломи, академични справки, нотариални актове,
медицински документи,свидетелства за съдимост, съдебни решения и други във всички държавни институции и
чуждестранни посолства в Република България.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/89877/dokumenti-prevod-i-legalizaciya

Водоустойчив Шперплат за кофраж и ОСБ плоскости от вносител - www.shperplat.com
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на
http://obiavidnes.com/obiava/89876/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-i-osb-ploskosti-ot-vnositel---wwwshperplatcom

Водоустойчив Шперплат за кофраж и ОСБ плоскости от вносител - www.shperplat.com
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на
http://obiavidnes.com/obiava/89874/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-i-osb-ploskosti-ot-vnositel---wwwshperplatcom

Водоустойчив Шперплат за кофраж и ОСБ плоскости от вносител - www.shperplat.com
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на
http://obiavidnes.com/obiava/89873/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-i-osb-ploskosti-ot-vnositel---wwwshperplatcom
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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/89872/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya--predlagame-perf

15.6" (39
15.6" (39,6 cm) Dell Inspiron 5547 (5397063656356), двуядрен Intel® Core™ i5 4210U 1.7/2.7 GHz, HD LED Display & AMD
Radeon HD R7 M265 2GB (HDMI), 8GB, 1TB HDD, 2x USB3.0, Linux, 2.18 kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89871/156-39

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.
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За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/89870/30-50-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/89869/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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 .Телефон
за връзка: 0896598261 0876460131
http://obiavidnes.com/obiava/89868/rabota-v-chehiya-bez-taksi-v-bylgariya

15.6" (39
15.6" (39,6 cm) Dell Inspiron 5547 (5397063656363), двуядрен Haswell Intel® Core™ i7 4510U 2.0/3.1 GHz, HD LED Display &
AMD Radeon HD R7 M265 2GB (HDMI), 8GB, 1TB HDD, 2x USB3.0, Linux, 2.18 kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89867/156-39

Чехия - набира работници
Работници за Чехия - мъже , жени , семейства до 55 години :
- Складови работници : пакетиране и сортиране на хранителни и нехранителни продукти .
- Заводи за производство на пластмасови изделия , за перилни и почистващи препарати .
- Селско стопанство и животновъдство .
- Пивоварни заводи : "Козел" , " Гамбринус ", " Старопрамен " , " Крушовице”.
- Цехове за сандвичи и салати , фабрики за парфюми и бисквити , цех за кисело мляко , завод за шоколад .
- Складове на Кауфланд, Билла, Теско, Глобус, Алберт , Лидл .
- Птицекланица , фабрика за пастет .
- Строителство широкоспектърен профил .
- Общи работници в строителството .
- Заварчици на СО2 , аргон , електрод .
- Шлосери .
- Ел. техници .
- Електорокаристи .
Заплата от 700 – 1400 евро , в зависимост от позицията. Трудов договор , социални и здравни осигуровки по чешкото
законодателство поети от работодателя, които се признават и в България. Седмичен аванс от 40 - 60 евро, заплатата
е на следващия месец от 10 - 20 число за предходния . Не се изисква опит и владеенето на език . Осигурена квартира ,
към някои от позициите е безплатна. Работата не е сезонна , а постоянна . Готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39
Skype : work.cz1
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http://obiavidnes.com/obiava/89866/chehiya---nabira-rabotnici

17.3" (43.94 cm) DELL Inspiron 7737 (5397063656417)
17.3" (43.94 cm) DELL Inspiron 7737 (5397063656417), двуядрен Haswell Intel® Core™ i7 4510U 2.0/3.1 GHz, HD+ LED
Display & NVIDIA GeForce GT 750M 2GB (HDMI), 8GB, 1TB HDD, Linux, 3.29 kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89865/173-4394-cm-dell-inspiron-7737-5397063656417

Консумативи за фрозьорски салони - пълна гама
Имате ли нужда от UV лампи, ув гел или електрически пили ? Заповядайте в нашият онлайн магазин на уеб адрес
www.Shopinbg.com където ще откриете всичко нужно за вашият маникюр и педикюр.
http://obiavidnes.com/obiava/89864/konsumativi-za-frozyorski-saloni---pylna-gama

40"(101.60 cm) Samsung LH40RM FULL HD LED
40"(101.60 cm) Samsung LH40RM FULL HD LED, DVB-TC, 60Hz, D-SUB, DVI-D, HDMI, RS232C
http://obiavidnes.com/obiava/89863/4010160-cm-samsung-lh40rm-full-hd-led

48"(121.92 cm) Samsung LH48RM
48"(121.92 cm) Samsung LH48RM, FULL HD LED, DVB-TC, 60Hz, D-SUB, HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/89862/4812192-cm-samsung-lh48rm

NEC V230X DLP
NEC V230X DLP, 2300 Lumens, 2000:1, (1920 x 1080), 3D Ready, 2.5kg, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/89861/nec-v230x-dlp

NEC V260 DLP
NEC V260 DLP, 2600 Lumens, 2000:1, SVGA (800 x 600), 3D Ready, 2.5kg, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/89860/nec-v260-dlp

NEC V260X DLP
NEC V260X DLP, 2600 Lumens, 2000:1, XGA (1024x768), 3D ready, HDMI, LAN, 2.5kg, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/89859/nec-v260x-dlp

NEC V311W DLP
NEC V311W DLP, 3100 Lumens, 3000:1, (1920 x 1080), 3D Ready, HDMI, LAN, 2.5kg, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/89858/nec-v311w-dlp

Canon Maxify MB5340
Canon Maxify MB5340, цветен мастилен принтер/скенер/копир/факс, 600x600 dpi, 23/15стр/мин, LAN 100, USB, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/89857/canon-maxify-mb5340

Мини трипод
Мини трипод, HAMA "04319"
http://obiavidnes.com/obiava/89856/mini-tripod

Мини трипод
Мини трипод, HAMA 4009, двусекционен
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http://obiavidnes.com/obiava/89809/mini-tripod

Монопод HAMA "04103"
Монопод HAMA "04103", компас и щека за планина
http://obiavidnes.com/obiava/89808/monopod-hama-04103

Трипод
Трипод, HAMA Omega Carbon II
http://obiavidnes.com/obiava/89807/tripod

Трипод
Трипод, HAMA Omega Carbon III
http://obiavidnes.com/obiava/89806/tripod

ТЪРГОВСКО
ПРАВО
"ИЗКУПУВАМЕ"
ФИРМИ
СЪС
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

+

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
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http://obiavidnes.com/obiava/89855/tyrgovsko-pravo---izkupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna

Маркови и дизайнерски дрехи на едро, зарежда магазини-0886378957
Маркови и дизайнерски дрехи, ишлемета, мъжко и дамско - дънки, панталони, блузи, ризи, тениски, поли , рокли,
суитчери,пуловери,якета,палта, потници, голямо разнообразие от марки и модели, супер качество и цени на едро,внос,
зарежда магазини -0886378957
http://obiavidnes.com/obiava/89854/markovi-i-dizaynerski-drehi-na-edro--zarejda-magazini-0886378957

Трипод
Трипод, HAMA Omega Premium 1
http://obiavidnes.com/obiava/89805/tripod

Priority - консултанти европроекти
Фирма Приорити ООД се занимава с консултации по европейски проекти. Една от основните им услуги е управление на
еропейски проекти. Можете да се консултирате с тях онлайн, както и на живо в офиса им, за да разберете основните
критерии за европейско финансиране.
http://obiavidnes.com/obiava/89853/priority---konsultanti-evroproekti

Трипод
Трипод, HAMA Omega Video II
http://obiavidnes.com/obiava/89804/tripod

Трипод
Трипод, HAMA Star 05
http://obiavidnes.com/obiava/89799/tripod

Трипод
Трипод, HAMA Traveller Pop-Up
http://obiavidnes.com/obiava/89795/tripod

Корпоративно обучение по английски ,български , немски , руски
Езикова школа Абилити организира
Чуждоезиково обучение по :
Английски,
български език за чужденци
Немски
френски,
руски,
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
Бизнес английски - всички нива
Разговорни езикови курсове по посочените езици
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме също и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
За повече информация :.
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Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти 02/ 953 08 87 , 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/89852/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--nemski--ruski

Болгарский язык для иностранцев
Школа иностранных языков АБИЛИТИ организует индивидуальное и групповое обучение по болгарскому языку для
русскоговорящих . Обучение проводится на русском языке. Наши занимания от начального уровня (А1) до уровня эксперта
(С2).
Если Вы ведете бизнес в Болгарии, купили недвижимость, ездите на отдых, то обязательно нужно говорить на
болгарском .
В процессе обучения на курсах болгарского языка Вы сможете не только изучить язык, но и познакомиться с
особенностями, нравом и бытом болгарского народа.
Интересно изучать язык, с которым есть общий алфавит и в котором слова читаются так же, как у русского, но имеют
другое значение.
На курсах происходит ознакомление курсистов с общественными, культурными, экономическими и историческими
реалиями Болгарии, с целью максимально комфортной и быстрой адаптации в языковой среде.
Для обучения Вам не надо покупать учебник , т.к. наша школа предлагает свою систему обучения и методику.
Наша методика , которая предлагаем -очень современяя и актуальная . Она
заключается в совмещении коммуникативного подхода с логическим и естественным освоением необходимого
лексико-грамматического и фонетического материала .
Обучение предусматривает комплекс аспектов:
• Грамматика
• Фонетика
• Практика речи
• Чтение
• Аудирование
При индивидуальном обучении, методика выстраивается с учетом Ваших пожеланий. Индивидульное обучение может
проводиться в офисе курсиста в удобное для Вас время.
Школа Абилити предлагает несколько программ обучения на курсах болгарского языка:
• общий курс болгарского
• курс делового болгарского
• разговорный курс для усовершенствования навыков владения болгарским языком .
Длительность каждого уровня обучения 20 академических часов (2 месяца).
По окончании программы выдается свидетельство, с указанием курса и количества часов.
Учебные пособия входят в цену курса обучения.
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/89851/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
Езикова школа Абилити предлага групово и индивидуално обучение по английски, немски , френски и руски за всички нива.
Подготовка за сертификати .
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
3 месеца /неинтензивен курс/,
1 месец /интензивен курс/
Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Цена от 100 лв. на ниво.
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Посещенията са
2 пъти в седмицата по 3 уч. часа - от понеделник до петък
съботно-неделен вариант.
Курсовете са съобразени със свободното време на обучаващите се.
Предлагаме и индивидуално обучение. Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително
съставен учебен план.
Предлагаме
- съвременно оборудвани учебни зали,
квалифицирани преподаватели
-отлични възможности за обучение
Удостоверение за покрито ниво
Безплатни тестове
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 02/953 08 87 ; 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/89850/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

КАСЕТА ЗА SAMSUNG CLP360/365/CLX 3300/3305 - Black - P№ CLT-K406S - IT IMAGE Неоригинален заб.: 1500k
КАСЕТА ЗА SAMSUNG CLP360/365/CLX 3300/3305 - Black - P№ CLT-K406S - IT IMAGE - Неоригинален заб.: 1500k
http://obiavidnes.com/obiava/89789/kaseta-za-samsung-clp360365clx-33003305---black---p-clt-k406s---it-image---n

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
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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.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/89849/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

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/89848/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Топлеща картина с инфрачервено нагряване
Топлеща картина с инфрачервено нагряване
Отопляващата картина се включва директно в контакта и започва да затопля цялата стая, като запазва въздуха чист
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и свеж.
Работната температура на повърхността е между 55 и 65 градуса. Една инфрачервена картина може да отоплява
стаи с площ до 14 кв.м.
Всички модели са с термозащита от прегряване
Предимства на отоплителната картина и излъчваната от нея инфрачервена топлина:
• Не загрява въздуха (при студен въздух съдържанието на кислород е по-високо)
• Не вдига прах (защото не завихря въздуха)
• Не пуши (не е необходим комин)
• Безшумно действие (без вентилатори)
• Лечебно действие (инфрачервената топлина помага при: високо кръвно налягане - подобряват кръвообращението и го
стабилизират;
болки в гърба; хронични болки в мускулите; шипове; бронхити; тонзилити; астма; простудни заболявания;
отслабване и изтощение на организма; възпаление на уши, нос, гърло; артрит, радикулит, ревматизъм, дископатии,
шипове;
облекчават работата на бъбреците; стрес; намаляват целулита -инфрачервената кабина е важно допълнение към всяка
антицелулитна програма)
• Икономична: 400 W ( около 0.10 лв. на час)
Тегло 700 гр Размери 100 / 57 см
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/89847/topleshta-kartina-s-infracherveno-nagryavane

КАСЕТА ЗА SAMSUNG CLP360/365/CLX 3300/3305 - Cyan - P№ CLT-C406S - IT IMAGE Неоригинален заб.: 1000k
КАСЕТА ЗА SAMSUNG CLP360/365/CLX 3300/3305 - Cyan - P№ CLT-C406S - IT IMAGE - Неоригинален заб.: 1000k
http://obiavidnes.com/obiava/89788/kaseta-za-samsung-clp360365clx-33003305---cyan---p-clt-c406s---it-image---ne

Турмалинов Колан-Турмалинова яка,наколенки и нараменник
Турмалинов Колан-Турмалинова яка,наколенки и нараменник
Турмалинов Колан е създаден по японска технология с използването на турмалинови кристали,
постоянни магнити, бамбукови въглища и органичен германий. Те са имплантирани в трислойна структура на специална
тъкан,
изградена от високотехнологични полимерни влакна. Коланът идеално поддържа кръста
Турмалинов Колан -29 лв
Турмалинова яка -15 лв
Турмалинови наколенки -29 лв
Турмалинов нараменник -29 лв
Турмалинов налакътник -29 лв
Ефективно подпомага при:
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• Болка и схващане в областта на шията
• Болки в раменете и горната част на гърба
• Стрес, напрежение, тежка умствена работа
• Шипове, ревматизъм, плексит
• Главоболие, простуда, настинка, умора
• Световъртеж
• Втрисане
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/89846/turmalinov-kolan-turmalinova-yakanakolenki-i-naramennik

Дарсонвал за козметични салони, така и за домашно ползване
Дарсонвал за козметични салони, така и за домашно ползване
Предназначен както за професионална употреба от козметични салони, така и за домашно ползване
Характеристики:
Апаратът включва 4 приставки (електрода), които се подменят в зависимост от мястото на третиране.
Интензитетът на работа може да се променя според чувствителността на кожата.
Дарсонвализацията е лечебен метод.
Чрез нея се получава дразнене на нервните окончания и на нервните апарати в кожата и по рефлекторен
път се причинява кратко свиване на кръвоносните съдове, последвано от продължителното им разширение и засилване на
притока на кръв в кожата,
което води до подобряване на обмяната на веществата в нея. Токът на Дарсонвала намалява възбудимостта на нервните
окончания в кожата,
които възприемат болката и има обезболяващ ефект. В резултат на всичко това тонусът на кожата и подлежащите
тъкани се повишава,
увеличава се еластичността на кожата и на стените на кожните съдове, подобрява се дейността на мастните жлези.
Високочестотният ток,
действа антисептично на кожата, т.е. унищожава бактериите, които могат да предизвикат възпаления,
облекчава самите възпаления и стимулира кръвообращението на кожата. Резултатът е по-свежа, по-чиста и
по-тонизирана кожа.
Процедурите с дарсонвал трябва да бъдат част от всяко почистване на кожата.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/89845/darsonval-za---kozmetichni-saloni-taka-i-za-domashno-polzvane

Преводи от заклети преводачи
Преводаческа агенция Нов Век извършва качествени 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 чуждестранни
посолства в Република България.
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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/89844/prevodi-ot-zakleti-prevodachi

КАСЕТА ЗА SAMSUNG CLP360/365/CLX 3300/3305 - Magenta - P№ CLT-M406S - IT IMAGE Неоригинален заб.: 1000k
КАСЕТА ЗА SAMSUNG CLP360/365/CLX 3300/3305 - Magenta - P№ CLT-M406S - IT IMAGE - Неоригинален заб.: 1000k
http://obiavidnes.com/obiava/89786/kaseta-za-samsung-clp360365clx-33003305---magenta---p-clt-m406s---it-image--

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/89843/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-lovechtroyangabrovokarlovo

Детективск
Детективска Агенция Фокс с пълна гама детективски услуги за частни лица и фирми.Бързина,точност,ефективност!
Частни детективи - 24 ч.Гарантира 100% Дискретно разследване!
Професионални детективски услуги на територията на България и ЕС
- Безплатни консултации
- 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
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- 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/89842/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-tyrgovishteshumen-varna

КАСЕТА ЗА SAMSUNG CLP360/365/CLX 3300/3305 - Yellow - P№ CLT-Y406S - IT IMAGE Неоригинален заб.: 1000k
КАСЕТА ЗА SAMSUNG CLP360/365/CLX 3300/3305 - Yellow - P№ CLT-Y406S - IT IMAGE - Неоригинален заб.: 1000k
http://obiavidnes.com/obiava/89784/kaseta-za-samsung-clp360365clx-33003305---yellow---p-clt-y406s---it-image---

Електрокаристи за Чехия
За чешка компания в градовете : Прага, Пилзен, Либерец, Бърно, Мелник, Оломоуц търсим кандидати за позицията водач
на електрокар. Естеството на работата включва:
• шофиране и работа с електрокара
• доставяне на материал за производствени линии
• работа на две смени
Необходими изисквания:
• Възраст – до 55 год.
• опит в областта минимум 6 месеца
• Умения и желание за работа в динамична среда
Компанията предлага:
- дългосрочен трудов договор по чешкото законодателство;
- заплащане: 6 крони на движение, като на ден имате приблизително 200 движения – ( 1200 крони – 45 ЕВРО/ден – 1170
ЕВРО/месец )
- 26 работни дни по 10 часа на ден
- квартира и аванси до заплата
За допълнителна информация на тел: 0877 476 311
http://obiavidnes.com/obiava/89841/elektrokaristi-za-chehiya

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/89840/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
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това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/89839/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/89838/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Гарантирана работа в Чехия
Мъже , жени , семейства до 55 години за работа в Чехия като неквалифициран персонал на следните позиции : складове
на Кауфланд , Теско , Лидл , Билла , Алберт , Пени маркет , бирена фабрика , завод за Кока Кола , склад за пакетиране на
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/89837/garantirana-rabota-v-chehiya

Работа в Чехия
Мъже и жени до 55 год. за работа в Чехия
1. Пекарни „Magdalenske Mre
http://obiavidnes.com/obiava/89836/rabota-v-chehiya

Цифрова антена HAMA "44273"
Цифрова антена HAMA "44273", DVB-T, 40dB, усилвател
http://obiavidnes.com/obiava/89783/cifrova-antena-hama-44273

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 !
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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/89835/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya--predlagame-perf

Чехия завод ШКОДА
Работа в з-д ШКОДА за мъже и жени до 55 год. Работата не е сезонна а постоянна и търсим сериозни и отговорни хора.
Не е задължително владеенето на език. Получавате 100% гаранция за сигурност и коректност от наша страна.
Заплащане 80 CZK/час - 960 EUR/месец , безплатна квартира, трудов договор, осигуровки по чешкото законодателство,
които са валидни за България.
Изисквания:
- Възраст до 55 год.
- Умения и желание за работа в екип
- Отговорност, ескпедитивност и отговорно отношение към работата
- Готовност за работа в динамична среда
Вашите задължения ще са:
- Окомплектоване и стиковане на артикули
- Организация и подреждане на складовото пространство
- Приемане и изпращане на стоките в и от склада
- Следите и отговаряте за изрядния външен вид на приеманата или изпращаната стока
- Изпълнение на други задължения, свързани с длъжността
Ние ви предлагаме:
- Добро възнаграждение, 80 CZK/час – ЧИСТО – 960 EUR/месец
- Работа на трудов договор
- Осигуряване според изискванията на чешкото законодателство
- Осигурена БЕЗПЛАТНА квартира
- Всекиседмични аванси от 1500 CZK ( 60 EUR ) до заплата.
Тел: 0877 504 258, 00420 777 073 962
http://obiavidnes.com/obiava/89834/chehiya-zavod-shkoda

Работа в Чехия БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
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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
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 ). Тел: 00420 777 073 962, 0877 504 258
http://obiavidnes.com/obiava/89833/rabota-v-chehiya-bez-posrednici

Цифрова антена NOTONLYTV NOTLVANT
Цифрова антена NOTONLYTV NOTLVANT, DVB-T, пасивна
http://obiavidnes.com/obiava/89782/cifrova-antena-notonlytv-notlvant

**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.
МАЙСТОР С ДЪЛГОДИШНА ПРАКТИКА В СТРОИТЕЛСТВОТО.
КОРЕКНО.
КАЧЕСТВЕНО.
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ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА.
0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/89832/0882551735--fini-shpaklovki4lvdogovaryane-na-cenite

Цифров декодер NOTONLYTV NOTLV6T2BOX
Цифров декодер NOTONLYTV NOTLV6T2BOX, USB, HDMI, Coaxial, SCART
http://obiavidnes.com/obiava/89781/cifrov-dekoder-notonlytv-notlv6t2box

GeForce GTX 970
GeForce GTX 970, Gigabyte GV-N970G1 GAMING-4GD, 4GB, DDR5, 256bit, PCI-E 3.0, 3x DisplayPort, HDMI, 2x DVI
http://obiavidnes.com/obiava/89828/geforce-gtx-970

Тематичен уикенд "1001 нощ" в Арт хотел Каза Арт 7 и 8 Ноември
Тематичен уикенд "1001 нощ" в Арт хотел Каза Арт
7 и 8 Ноември от 99,00 лв. на човек.
2 нощувки + 2 закуски + специална вечер с ориенталски танци от 99,00 лв. на човек.
Кой от нас не е чувал приказките на Шехерезада от 1001 нощи? А кой от нас не е пожелавал поне веднъж да попадне в
една от тях и да стане част от свят изпълнен с приключения, палати, лукс, златен пясък и ярко слънце? Ние Ви
предлагаме възможността да изживеете незабравими вечери, в които да се почувствате като арабски шейх или може би
красива принцеса в екзотичен дворец.
Нека заедно се качим на вълшебното килимче и да полетим към Ориента където ни очакват приказни ястия, екзотична
атмосфера и божествени танци.
Специално за Вас талантливата Бояна Петрова ще представи изкусителни танци от Близкия Изток, а под звуците на
ориенталска музика ще се почувствате като в оазис на изобилието насред пустиня.
А за дамите, които желаят да се докоснат до тайните на ориенталските танцьорки, Бояна с готовност се съгласи да
сподели и предаде знанията и опита си със специален семинар, който ще се проведе в конферентната зала на хотела.
Стаи
Медитация, Поезия,
Екзотика, ЕкоАрт,
Етноромантика,
Речни истории,
Морски импресии
99,00 лв.
Студиа
Антични мигове
Нощни тайни
119,00 лв.
Студио
1001 нощ

129,00 лв.

Апартамент
Палитра
139,00 лв.
Апартамент
Легенда
149,00 лв.
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Апартамент Нова визия
159,00 лв.
Гореспоменатите цени са за човек и включват:
*2 нощувки
*2 закуски
*семинар с Бояна Петрова
*1 специална програма с ориенталски танци (08.11)
*специална арабска разядка
*ползване на финландска панорамна сауна,
*интернет, тенис на маса, шах, детски кът, безплатен паркинг, всички такси и ДДС
Куверт за външни лица 15 лв.

Дете настанено на допълнително легло в стая, студио или апартамент:
До 3,99 г. не заплаща
От 4г. до12г. заплаща по 15 лв. на вечер с включена закуска
Трети възрастен настанен на допълнително легло в стая студио или апартамент заплаща по 25 лв. на вечер с включена
закуска.
За Вас скъпи гости и приятели на арт хотел Каза Арт създадохме тематично меню от подбрани арабски специалитети и
разбира се можете да поръчате ястия както от българска традиционна кухня така и от другите тематични менюта.
Меню "1001 нощи"
Салата
1. Табуле /булгур, домати, магданоз, лимон/
2. Салата от печен патладжан с червен боб и булгур, гарниран с овче сирене и сусамов тахан
3. Фалафел с хумос и арабска пърленка
Основно
1. Имамбаялдъ
2. Машви / кебап от агнешко и телешко месо с доматена салата и зеленчуков пилаф/
3. Агнешко джоланче в специален млечен сос,подправено с ароматни билки
Десерт
1. Печена тиква пълна с локум и сухи плодове
2. Пилаф с плодове
http://obiavidnes.com/obiava/89831/tematichen-uikend-1001-nosht-v-art-hotel-kaza-art-7-i-8-noemvri

Металдетектор металотърсач пулс индукция с дискриминация багети
Продавам мощен металдетектор,тип пулс индукция с дискриминация на черни и цветни метали, работи с рамка 1м x 1м
,дълбочина на работа до 4 м. Малка антена 28 см, тип монетар до 150см, тонална дискриминация на черни и цветни
метали, пълен микропроцесорен контрол, автоматична настройка към земните условия, елиминиране на черни метали, не
се влияе от орудяване. Дискриминация двутонална, v.c.о., мълчание на черни метали. Вграден дистанционен локатор
ОМНИТРОН-с режим статик елиминатор за елиминиране йонното поле на металите, фиксирани честоти за злато,
сребро, мед, бронз, диамант, кухини и вода, свободни честоти за програмиране от оператора, работи на
принципа-молекулярно честотна дискриминация на разстояние до 1000 м и дълбочина 8метра
https://www.youtube.com/watch?v=akFfalv8szY Продавам мощен металдетектор,тип пулс индукция с дискриминация на
черни и цветни метали, работи с рамка 1м x 1м,дълбочина на работа до 4 м. Малка антена 28 см, тип монетар до 150см,
тонална дискриминация на черни и цветни метали, пълен микропроцесорен контрол, автоматична настройка към
земните условия, елиминиране на черни метали, не се влияе от орудяване. Дискриминация двутонална, v.c.о., мълчание на
черни метали. Вграден дистанционен локатор ОМНИТРОН-с режим статик елиминатор за елиминиране йонното поле на
металите, фиксирани четоти за злато, сребро, мед, бронз, диамант, кухини и вода, свободни честоти за програмиране
от оператора, работи на разстояние до 1000 м и дълбочина 8метра цена 1200лв,само пулс индукция 800 видеоhttps://www.youtube.com/watch?v=XpiQrMr2TdU 0876778357 0882712946
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http://obiavidnes.com/obiava/89830/metaldetektor-metalotyrsach-puls-indukciya-s-diskriminaciya-bageti

Бригади с опит извършват всякакви строителни услуги и 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/89829/brigadi-s-opit-izvyrshvat-vsyakakvi-stroitelni-uslugi-i-remonti

ПРЕДЛАГАМ ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО ИНТЕРНЕТ
Търсим хора за надомна дейност от цялата страна.Можете да я извършвате от дома си,от офиса си в удомно за вас
време.Това е най-реалното предложение за изкарване на пари чрез интернет.В нашия сайт щте намерите подробно
информация за какво точно се състои дейността и какви са условията за започване,вижте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/89827/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/89826/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/55854/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
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http://obiavidnes.com/obiava/89825/sigurna-rabota

"ИЗКУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ + ОСВОБОЖДАВАМЕ 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/89824/izkupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata-otgovornost-

"ИЗКУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ и ОСВОБОЖДАВАМЕ 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 ... !!!
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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 !
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/89823/izkupuvame-eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-solidarnata-ot

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/89822/3d-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/89821/3d-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/89820/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

INVESTCONSULT GROUP INC.-Юридическо съдействие за изкупуване на фирми АД, ЕАД,
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ООД, ЕООД, СД със задължения,финансови и юридически проблеми.
INVESTCONSULT GROUP INC.Изкупуване-Прехвърляне на фирма със задължения,финансови и юридически проблеми.
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.
Прехвърлянето на търговско-акционерно дружество крие редица подводни камъни в осъществяване на процедурата.
Нашият екип от професионалисти, е доказал своите качества в извършване на този тип услуги и Ви гарантира
висококачествена услуга в кратки срокове и на изгодна цена! Обадете се сега за консултация!
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/89819/investconsult-group-inc-yuridichesko-sydeystvie-za-izkupuvane-na-firmi-ad-ead-o

ПРОДАЖБА НА ФИРМА
INVESTCONSULT GROUP INC.Изкупуване-Прехвърляне на фирма със задължения,финансови и юридически проблеми.
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.
Прехвърлянето на търговско-акционерно дружество крие редица подводни камъни в осъществяване на процедурата.
Нашият екип от професионалисти, е доказал своите качества в извършване на този тип услуги и Ви гарантира
висококачествена услуга в кратки срокове и на изгодна цена! Обадете се сега за консултация!
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/89818/prodajba-na-firma

строителни услуги
-покривни ремонти.
-дървена конструкция.-(тавански,барбекю,навеси,нов покрив и др.)
-смяна на водосточни тръби и улуци.-(алпинисти)
-пренареждане на керемиди.
-отстраняване на течове.
-хидроизолация.
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-теракот,фаянс,камък и др.
-стеннаизолация.
-топлоизолация.-(алпинисти)
-груб строеж,кофраж,зидария.
-всякакви замазки,мазилки,шпакловки.
-всякакво боядисване.-(алпинисти)
-всякакви довършителни ремонти.-(алпинисти)
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
http://obiavidnes.com/obiava/89817/stroitelni-uslugi

Ремонт на покриви-София
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/89816/remont-na-pokrivi-sofiya

Ремонт на покриви-Пловдив
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/89815/remont-na-pokrivi-plovdiv

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/89814/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-
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хидроизолация
хидроизолация с български и вносни материали.
залепване на битумни керемиди върху OSB.
отстраняване на течове
всякакви довършителни ремонти
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/89813/hidroizolaciya

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/89812/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Строители и общи работници-Чехия
Набор на персонал за работа в стройтелството за Чехия, майстори и общи
работници широко спектърен профил: Зидаро мазачи , , гипсокартон, фаянс и
теракот, хидроизолация-6 евро на час, арматуристи, куфражисти-5 евро на
час , топлоизолация 9-12 евро на квадрат , общи работници-4 евро на
час.10 часов работен ден 6 дена в седмицата.Подсигорена е квартира,
сключва се постоянен трудов договор, не се изисква владеенето на език
http://obiavidnes.com/obiava/89811/stroiteli-i-obshti-rabotnici-chehiya

квалифициран и неквалифициран персонал за работа
Набираме персонал за работа в Чехия на следните позиций: Мъже , жени , семейства до 50 год. за работа във фабрика за
парфюми - чисто заплащане 850 евро , месокомбинат - 900 евро , дърводелски цех - мебелисти ( 1200 евро ) общи
работници - 850 евро , кулокранисти с опит минимум 5 год. и 50-60% чешки език ( 1300 евро ) , шлосери за завод Шкода (
1200 евро ) , майстори строители широкоспектърен профил ( от 1100 - 1500 евро ) , заварчици на СО2 и аргон ( 1200 1600 евро ) , електрод ( 1000 евро ) , селско стопанство и животновъдство ( 1000 евро ) , оранжерии ( 900 евро ) ,
складови работници от 20-30 год. за складовете на Пенни Маркет , Билла , Кауфланд , Теско и Алберт ( 950 евро ) ,
монтажници на алуминиева и ПВЦ дограма ( 1100 евро ) , шофьори с кат. "С" ( 900 евро ) , цех за сухо боядисване ( 1000
евро ) , завод на Кока Кола ( 900 евро) . Към всички оферти се дава седмичен аванс до първа заплата от 1000 - 1500 чкр (
40 -60 евро ) . Заплатата е на следващия месец от 10-20 число за предходния. Трудов договор , осигуровки , подсигурена
квартира ( към някои от офертите е безплатна )
http://obiavidnes.com/obiava/89810/kvalificiran-i-nekvalificiran-personal-za-rabota
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