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Switch Cisco Catalyst 3850
Switch Cisco Catalyst 3850, 48 ports 1000Mbps, PoE
http://obiavidnes.com/obiava/90484/switch-cisco-catalyst-3850

Switch Cisco Catalyst 3850
Switch Cisco Catalyst 3850, 48 ports 1000Mbps, PoE
http://obiavidnes.com/obiava/90483/switch-cisco-catalyst-3850

Switch Cisco Catalyst 3850
Switch Cisco Catalyst 3850, 48 ports 1000Mbps, PoE
http://obiavidnes.com/obiava/90479/switch-cisco-catalyst-3850

Switch Cisco Catalyst 3850
Switch Cisco Catalyst 3850, 48 ports 1000Mbps, PoE
http://obiavidnes.com/obiava/90478/switch-cisco-catalyst-3850

Cisco 3G-ANTM1919D
Cisco 3G-ANTM1919D, Multiband Swivel-Mount Dipole Antenn
http://obiavidnes.com/obiava/90475/cisco-3g-antm1919d

Cisco Aironet 1240AG and Aironet 1240G Access Point Ceiling/Wall Mount Bracket Kit
Cisco Aironet 1240AG and Aironet 1240G Access Point Ceiling/Wall Mount Bracket Kit
http://obiavidnes.com/obiava/90471/cisco-aironet-1240ag-and-aironet-1240g-access-point-ceilingwall-mount-bracket-k

Cisco Aironet 2.4 GHz Articulated Dipole Antenna
Cisco Aironet 2.4 GHz Articulated Dipole Antenna
http://obiavidnes.com/obiava/90470/cisco-aironet-24-ghz-articulated-dipole-antenna-

Cisco RV110W
Cisco RV110W, Wireless-N VPN Router
http://obiavidnes.com/obiava/90463/cisco-rv110w

Cisco RV180W
Cisco RV180W, Wireless-N Multifunction VPN Router
http://obiavidnes.com/obiava/90461/cisco-rv180w

Cisco RV215W
Cisco RV215W, Wireless-N VPN Router
http://obiavidnes.com/obiava/90459/cisco-rv215w

Cisco Small Business Gigabit Power over Ethernet Injector
Cisco Small Business Gigabit Power over Ethernet Injector
http://obiavidnes.com/obiava/90458/cisco-small-business-gigabit-power-over-ethernet-injector

ИДЕАЛНИЯТ НАЧИН ДА ПЕЧЕЛИТЕ ДО 30-50 ЛЕВА ДНЕВНО-ПРАВИ ПАРИ ПРЕЗ
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СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ от ДОМА СИ
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/90498/idealniyat-nachin-da-pechelite-do-30-50-leva-dnevno-pravi-pari-prez-svobodnoto-si-v

Cisco WAP121
Cisco WAP121, 300 Mbps Wireless-N Access Point, with PoEs
http://obiavidnes.com/obiava/90457/cisco-wap121

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на 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.kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/90497/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os
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ТЪРГОВСКО
ПРАВО
"ИЗКУПУВАМЕ"
ФИРМИ
СЪС
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА 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.kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/90496/tyrgovsko-pravo---izkupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna

Cisco WAP321
Cisco WAP321, 300 Mbps Wireless-N Selectable-Band Access Point, with PoE
http://obiavidnes.com/obiava/90448/cisco-wap321

Cisco WAP371
Cisco WAP371, 900 Mbps Wireless-AC/N Access Point, with PoE
http://obiavidnes.com/obiava/90443/cisco-wap371

Ако не знаеш, научи от нас
Практични и полезни обучения за хората.
За практиката на хранителните добавки,За квантова медицина, диетология, билколечение и хранителни добавки,Как да
защитиш на личната си интелектуална собственост,За какво да внимаваш при постъпване на работа,Къде са
пропуските на шефа и какво негово може да стане твое,Какво да си вземеш от фирмата, когато напускаш или те
уволнят,Как да се обличаш за офиса,Как да се държиш и възпитаваш детето си и др.
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Формати на обученията – присъствено, дистанционно и видео обучение.
Академия ЕЛЕА - Център WISDOM
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/90495/ako-ne-znaesh-nauchi-ot-nas

Cisco WAP500
Cisco WAP500, 450Mbps Wireless-N Dual Radio Access Point, with PoE
http://obiavidnes.com/obiava/90438/cisco-wap500

Cisco WAP500
Cisco WAP500, 450Mbps Wireless-N Single Radio Access Point, with PoE
http://obiavidnes.com/obiava/90437/cisco-wap500

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/90494/30-50-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/90493/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

MP3 плейър Philips SA4RGA02KF
MP3 плейър Philips SA4RGA02KF, 2GB,1" екран, черен
http://obiavidnes.com/obiava/90436/mp3-pleyyr-philips-sa4rga02kf

Слушалки Philips SHL3060BK
Слушалки Philips SHL3060BK,черни
http://obiavidnes.com/obiava/90432/slushalki-philips-shl3060bk

Слушалки Philips SHM1900
Слушалки Philips SHM1900, черни, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/90431/slushalki-philips-shm1900

Switch Cisco Catalyst 3560X
Switch Cisco Catalyst 3560X, 48 ports 1000Mbps, PoE
http://obiavidnes.com/obiava/90492/switch-cisco-catalyst-3560x
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Switch Cisco Catalyst 3560X
Switch Cisco Catalyst 3560X, 48 ports 1000Mbps, PoE
http://obiavidnes.com/obiava/90491/switch-cisco-catalyst-3560x

Денонощни ВИК услуги Бургас-0885872363
Денонощни вик-услуги за гр.Бургас ние сме решението на вашите проблеми. Квалифициран екип от водопроводчици
работещ с професионална техника на Киров-Бош е готов да разреши всички ваши проблеми в сферата на ВИК
-изграждане монтаж ремонт;къртене и пробиване на професионално ниво-056887202
http://www.vik-uslugi-burgas.com/
http://obiavidnes.com/obiava/90490/denonoshtni-vik-uslugi-burgas-0885872363

Водопроводчик Бургас.Денонощно-0885872363
Аварийни ВИК услуги за гр. Бургас.Авариен екип от водопроводчици работещ с професионална техника е готов
денонощно да разреши всички ваши аварии в сферата на ВИК-ремонти изграждане и монтаж .056 887202-офис
http://metovik.com/
http://obiavidnes.com/obiava/90489/vodoprovodchik-burgasdenonoshtno-0885872363

ВИК услуги Бургас.Денонощно-0885872363
До 1 час във вашия дом след прието повикване . Нашият квалифициран екип от водопроводчици е на ваше разположение
24 часа . За ВИК аварии. Разполагаме с абсолютно богата гама резервни части за вик услуги и сме готови да ви
помогнем по всяко време на денонощието с професионална техника коректност гаранция ниски цени.Не губете време
позвънете тел.056887202.
http://metovik.com/
http://obiavidnes.com/obiava/90488/vik-uslugi-burgasdenonoshtno-0885872363

Switch Cisco Catalyst 3750X
Switch Cisco Catalyst 3750X, 24 ports 1000Mbps
http://obiavidnes.com/obiava/90487/switch-cisco-catalyst-3750x

Switch Cisco Catalyst 3750X
Switch Cisco Catalyst 3750X, 24 ports 1000Mbps, PoE
http://obiavidnes.com/obiava/90486/switch-cisco-catalyst-3750x

Switch Cisco Catalyst 3750X
Switch Cisco Catalyst 3750X, 48 Port Full PoE IP Base
http://obiavidnes.com/obiava/90485/switch-cisco-catalyst-3750x

Електровъдици
Продавам електрическa въдицa. Схеми, печатни платки и техническа документация на електрически въдици (любителски
и професионални) и примамки 0876709831 www.doxy100.wix.com/ribar doxy100@abv.bg
https://www.youtube.com/watch?v=IIsYHgLRCJs
http://obiavidnes.com/obiava/90482/elektrovydici

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

Страница 5/89

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

16.11.2014

https://www.youtube.com/watch?v=MqVm_pIVSoA
http://obiavidnes.com/obiava/90481/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/90480/inkubatori---koledno-namalenie

Малки потребителски кредити!!!
Реномирана, небанкова финансова институция предлага малки потребителски кредити до 24 часа, само срещу копие на
лична карта и трудов договор. От нас лоялност и гъвкавост, от Вас коректност, точност и почтенност. При
необходимост и желание се обадете на GSM 0898747100.
http://obiavidnes.com/obiava/90477/malki-potrebitelski-krediti

Кредити веднага!!!
Реномирана, небанкова финансова институция предлага малки потребителски кредити до 24 часа, само срещу копие на
лична карта и трудов договор. От нас лоялност и гъвкавост, от Вас коректност, точност и почтенност. При
необходимост и желание се обадете на GSM 0898747100.
http://obiavidnes.com/obiava/90476/krediti-vednaga

АКО СЕКСА ТИ Е МАНИЯ ИСКАМ ДА ТИ БЪДА ПОДХОДЯЩАТА КОМПАНИЯ- ВИВИАН
GSM: 090 363 100 вътрешен 230
АКО СЕКСА ТИ Е МАНИЯ ИСКАМ ДА ТИ БЪДА ПОДХОДЯЩАТА КОМПАНИЯ- ВИВИАН GSM: 090 363 100 вътрешен
230
http://obiavidnes.com/obiava/90474/ako-seksa-ti-e-maniya-iskam-da-ti-byda-podhodyashtata-kompaniya--vivian-gsm-090-363-

ОБИЧАШ ЛИ ХУБАВИ ЖЕНИ? ЕЛА ПРИ МЕН И ТОЧНО ТИ МЕ ОЦЕНИ! DSM 090 363 100
вътрешен 305
ОБИЧАШ ЛИ ХУБАВИ ЖЕНИ? ЕЛА ПРИ МЕН И ТОЧНО ТИ МЕ ОЦЕНИ! DSM 090 363 100 вътрешен 305
http://obiavidnes.com/obiava/90473/obichash-li-hubavi-jeni-ela-pri-men-i-tochno-ti-me-oceni-dsm-090-363-100-vytreshen

ГОТИНАТА ХАНА- изпрати SMS с текст hana до номер 191999
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ГОТИНАТА ХАНА- изпрати SMS с текст hana до номер 191999
http://obiavidnes.com/obiava/90472/gotinata-hana--izprati-sms-s-tekst-hana-do-nomer-191999

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/90469/3d-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/90468/3d-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/90467/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

ПРОДАЖБА НА ФИРМА
Продажба на Фирма- Прехвърляне и изкупуване на акции, дружествени дялове и търговски предприятия-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 0887189403
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/90466/prodajba-na-firma

Юридическо съдействие за изкупуване на фирми АД, ЕАД, ООД, ЕООД, СД със
задължения,финансови и юридически проблеми.
Продажба на Фирма- Прехвърляне и изкупуване на акции, дружествени дялове и търговски предприятия-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
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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 0887189403
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/90465/yuridichesko-sydeystvie-za-izkupuvane-na-firmi-ad-ead-ood-eood-sd-sys-zadyljen

Stiga Швеция
Желанието на вашето дете да кара детска шейна Stiga вече е възможно! Ние от Stigakids.com се стараем да ви
предлагаме най-добрите шейни и тротинетки на супер цени .
http://obiavidnes.com/obiava/90464/stiga-shveciya

квалифициран и неквалифициран персонал за работа
Предлагаме всякакъв вид работа в Чехия за, мъже, жени, семейства до 55 г. позиций за които не е необходима
квалификация-складове за сортиране на плодове, за промишлени стоки, за перилни препарати, за млечни продукти, за
месо, цехове за хляб, за ламинат, за производство на гуми, за боядисване на джанти и детайли, за сортиране на
пластмасови бутилки, , перални, печатници, европалети, бирена фабрика.Селско стопанствозаплата 700-950 евро
позиций за които е нужна съотвентната квалификация-шивачки-850-900евроСтроители майстори-1300-1500
евро.Заварчици СО2, аргон, електрод1000-1500 евро шлосери- 1000 евро, електрокаристи 1100 евро и много друга
работа.Навсякъде се работи с договор, осигурено спане, аванси..Не е нужно знание на език.Заминаване веднага,
посрещане, настаняване
http://obiavidnes.com/obiava/90462/kvalificiran-i-nekvalificiran-personal-za-rabota

Ресторанти в София Victoria и храна за вкъщи
Похапва ви се вкусна пица, барбекю или пък свежа салата? Пие ви се ароматно вино, което да ви накара да мечтаете?
Заведения в София Victoria предлагат бърза и денонощна доставка на пица и храна за вкъщи и офиса. Независимо дали
искате да поръчате пица за вкъщи Victoria или да похапнете в приятен ресторант, то ресторанти Victoria ще се
постараят нищо да не ви липсва.
http://obiavidnes.com/obiava/90460/restoranti-v-sofiya-victoria-i-hrana-za-vkyshti

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/90456/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

Страница 8/89

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

16.11.2014

http://obiavidnes.com/obiava/90455/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/90454/sigurna-rabota

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/90453/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/90452/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/90451/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/90450/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

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
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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/90449/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/90447/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
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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, 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/90446/podgotovka-za-matura-na-rodina

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на 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 !
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НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
www.kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/90445/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

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/90444/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

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
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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/90442/7-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/90441/6-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/90440/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/90439/kandidat-studenti---kursove-i-uroci

***ПРОМОЦИЯ***0887232146, ФИННИ ШПАКЛОВКИ, ГИПСОВИ ШПАКЛОВКИ, ЛАТЕКС,
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ, ОБРЪЩАНЕ ПОКРАЙ
***0887232146***
-фини шпакловки.
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-гипсова шпакловка.
-латекс бял и цветен.
-топлоизолация.
-обръщане покрай пвц дограма
и врати с поставияне на лайсни или измазване.
-гипсова мазилка.
-пръскана мазилка.
-минерална мазилка.
-и др. мазилки.
-замазки.
-зидария.
-бързо, корекно, разумни цени, майстор с дългодишна
практика, започване веднага. часно лице.
Град: София
Телефон: 0887232146
http://obiavidnes.com/obiava/90435/promociya0887232146-finni-shpaklovki-gipsovi-shpaklovki-lateks-toploizola

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/90434/30-50-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/90433/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Switch Cisco SG500X-48
Switch Cisco SG500X-48, 48 ports 1000Mbps, 4x10GE SFP, PoE
http://obiavidnes.com/obiava/90430/switch-cisco-sg500x-48

Switch Cisco SG500X-48MPP
Switch Cisco SG500X-48MPP, 48 ports 1000Mbps, 4x10GE SFP, PoE
http://obiavidnes.com/obiava/90429/switch-cisco-sg500x-48mpp

Switch Cisco SG500X-48P
Switch Cisco SG500X-48P, 48 ports 1000Mbps, 2 dual personality, 4x10GE SFP, PoE
http://obiavidnes.com/obiava/90428/switch-cisco-sg500x-48p

Switch Cisco SG500XG-16
Switch Cisco SG500XG-16, 16 ports 1000Mbps
http://obiavidnes.com/obiava/90427/switch-cisco-sg500xg-16
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МЛМ - най-добрата работа на 21 век.
Проект 6х21.com. Предложението не е за тези, които търсят „бързи” способи и „лесни” пари. Правейки го заедно с нас,
да създадете собствен успешен бизнес в интернет. Тази работа е подходяща за всеки: работа за студенти, за жени в
отпуск по майчинство, работа без вложения!
Истински Добро Партньорство с проект 6х21. Успешни или Красиви? Защо не и двете, 2в1, дори 5в1 с Орифлейм!
http://obiavidnes.com/obiava/90426/mlm---nay-dobrata-rabota-na-21-vek

ON Networks Powerline PL200P
ON Networks Powerline PL200P, 200 Mbps, комплект 2 устройства
http://obiavidnes.com/obiava/90425/on-networks-powerline-pl200p

ON Networks Powerline PL200P
ON Networks Powerline PL200P, 200 Mbps, комплект 2 устройства
http://obiavidnes.com/obiava/90424/on-networks-powerline-pl200p

Switch ON Networks
Switch ON Networks, 5 ports 1000Mbps
http://obiavidnes.com/obiava/90423/switch-on-networks

ON Networks N300
ON Networks N300, Wireless-N USB Adapter, компактен
http://obiavidnes.com/obiava/90422/on-networks-n300

Слушалки Microlab K250
Слушалки Microlab K250, черни, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/90421/slushalki-microlab-k250

Циментови резистори
Циментови резистори. Перфектно качество и разумни цени. За оферта моля да контактувате с нас:
Конис Трейдинг ООД
гр. Кюстендил
бул. Цар Освободител 342
Тел.: 078 526326
Факс: 078 551312
Email:info@conis-trading.com
Skype ID: zareva
Лице за контакт: Пепа Зарева
http://obiavidnes.com/obiava/90420/cimentovi-rezistori

Силови кондензатори за индукционно нагряване (за леярски пещи) без бифенили
Силови кондензатори за индукционно нагряване (за леярски пещи) без бифенили с параметри зададени от клиента.
Перфектно качество и разумни цени. За оферта моля да контактувате с нас:
Конис Трейдинг ООД
гр. Кюстендил
бул. Цар Освободител 342
Тел.: 078 526326
Факс: 078 551312
Email:info@conis-trading.com
Skype ID: zareva
Лице за контакт: Пепа Зарева
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http://obiavidnes.com/obiava/90419/silovi-kondenzatori-za-indukcionno-nagryavane-za-leyarski-peshti-bez-bifenili

Кондензатори за електрониката и електротехниката
КОНИС ТРЕЙДИНГ ООД е специализирана в продажбите на пасивни електронни компоненти, основно на кондензатори,
както за електронната, така и за електрическата индустрия.
НА СКЛАД И ПО ЗАЯВКА:
•
кондензатори за климатици
•
моторни кондензатори
•
пускови кондензатори
•
кондензатори за луминисцентни лампи
•
противосмутителни кондензатори
•
кондензатори за електрониката
•
кондензатори за индукционни пещи без съдържание на полихлорирани бифенили
•
термосвиваеми шлаухи
•
други материали и консумативи за електрониката и електротехниката
С ДОКАЗАНО КАЧЕСТВО И НА РАЗУМНИ ЦЕНИ!
ПОСЕТЕТЕ НИ НА:
www.conis-trading.com
ИЛИ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС:
Тел.: 078 526326
Факс: 078 551312
Email: info@conis-trading.com
http://obiavidnes.com/obiava/90418/kondenzatori-za-elektronikata-i-elektrotehnikata

Кондензатори за електрониката и електротехниката
КОНИС ТРЕЙДИНГ ООД е специализирана в продажбите на пасивни електронни компоненти, основно на кондензатори,
както за електронната, така и за електрическата индустрия.
НА СКЛАД И ПО ЗАЯВКА:
•
кондензатори за климатици
•
моторни кондензатори
•
пускови кондензатори
•
кондензатори за луминисцентни лампи
•
противосмутителни кондензатори
•
кондензатори за електрониката
•
кондензатори за индукционни пещи без съдържание на полихлорирани бифенили
•
термосвиваеми шлаухи
•
други материали и консумативи за електрониката и електротехниката
С ДОКАЗАНО КАЧЕСТВО И НА РАЗУМНИ ЦЕНИ!
ПОСЕТЕТЕ НИ НА:
http://obiavidnes.com/obiava/90417/kondenzatori-za-elektronikata-i-elektrotehnikata

Слушалки Microlab K260
Слушалки Microlab K260, черни, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/90416/slushalki-microlab-k260

Слушалки Microlab K270
Слушалки Microlab K270, черни, микрофон
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http://obiavidnes.com/obiava/90415/slushalki-microlab-k270

Слушалки Microlab K280
Слушалки Microlab K280, черни, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/90414/slushalki-microlab-k280

Слушалки Microlab K290
Слушалки Microlab K290, черни, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/90413/slushalki-microlab-k290

Слушалки Microlab K300
Слушалки Microlab K300
http://obiavidnes.com/obiava/90412/slushalki-microlab-k300

Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate
Езикова школа Абилити организира курс по общ Английски.- ВТОРОнивоPre -intermediate
Цена 250 лв Продължителност -50 учебни часа.В цената не е включена цената на учебника .
Занятията се провеждат по системата New Headway the Third edition – Pre-Intermediate. Включени са аудио и видео уроци
в учебния план .
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/90411/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate

Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуална и полу – индивидуална подготовка по Английски език за изпити IELTS
,TOEFL ,FCE в удобно за Вас време.
Продължителност - 30 занятия.
Цена – 20 лева за занятие .
Таксата за курса включва учебните материали .
Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни материали, съобразени с
нуждите на обучаващите се.
Подготовката включва интерактивни задачи, свързани с изискванията за успешно представяне на изпита за
сертифициране на познанията и уменията :
Четене, слушане и устен отговор на въпрос.
Слушане и устен отговор на въпрос.
Четене, слушане и писмен отговор на въпрос.
Във всички раздели се тестват уменията , като се правят и анализират текущи практически тестове .
Курсистите се обучават в раздела Разговор, като се запознават с типовете въпроси, критериите и изисквания за
оценяване, структурата и времетраенето на отговора .
Те се упражняват върху теста – разговор , като записват гласовете си и така анализират индивидуалното си ниво по
отношение изискванията на задачата и нейното времетраене.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
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0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/90410/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/90409/cours-de-bulgare-pour-trangers

Немски език - Индивидуално и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение и в малки групи по Немски език в удобно за Вас време.
Предлагаме посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и
допълнителни материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за
разсрочено плащане.
Цена 10 лева на учебен час
Предлагаме:
Подготовка за сертификати
Подготовка за матури
Подготовка за работа в Германия
Подготовка на деца и ученици
Разговорни курсове за поддържане на езиковата квалификация
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/90408/nemski-ezik---individualno--i-v-malki-grupi

Слушалки Microlab K300
Слушалки Microlab K300
http://obiavidnes.com/obiava/90407/slushalki-microlab-k300

Подарък за коледните празници
Коледа наближава,а вие все още неможете да измислите правилният Коледен подарък ? Ние можем да ви помогнем с
избора, като влезете в нашият онлайн магазин за подаръци за Коледа на адрес www.podarak-za.com!
http://obiavidnes.com/obiava/90406/podaryk-za-kolednite-praznici

Слушалки Microlab K310
Слушалки Microlab K310, черно/червено, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/90405/slushalki-microlab-k310

Strelki.bg - Най-новият онлайн магазин за маркови часовници
Предлагаме ви маркови часовници на супер цени в най-успешният електронен сайт Strelki.bg ! Тук можете да си закупите
нужните от вас луксозни часовници и да бъдат доставени до вратата ви!
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http://obiavidnes.com/obiava/90404/strelkibg---nay-noviyat-onlayn-magazin-za-markovi-chasovnici

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/90403/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
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• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/90402/kursove-za-sedmi-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/90401/kursove-za-sedmi-klas-na-rodina

Слушалки Microlab K360 Черно/Бяло
Слушалки Microlab K360 Черно/Бяло, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/90400/slushalki-microlab-k360-chernobyalo

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.
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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 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/90399/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)
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помагала и материали по избрания предмет
тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
проверка на домашни работи

http://obiavidnes.com/obiava/90398/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

Курсове за шести клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за 6 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на шестокласници.
Изберете курсовете за 6 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
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/90397/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
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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/90396/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/90395/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
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• 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/90394/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

Слушалки Microlab K360 черно/червено
Слушалки Microlab K360 черно/червено, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/90393/slushalki-microlab-k360-chernocherveno

ЧЕХИЯ БЕЗ КОМИСИОН ЛЕГАЛНА ГАРАНТИРАНА 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 по
Чешкото законодателство 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/90392/chehiya-bez-komision-legalna-garantirana-rabota-s-dogovor-za-jeni-myje-semeystva

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
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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/90391/30-50-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/90390/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Слушалки Microlab K380
Слушалки Microlab K380, черни, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/90389/slushalki-microlab-k380

Английски език - професионални преводи
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/90388/angliyski-ezik---profesionalni-prevodi

Коледни промоции
Коледни промоции на PVC за баня САМО до 31.12.2014г.,
разгледайте и другите ни предложения на www.vizia-bania.com
http://obiavidnes.com/obiava/90387/koledni-promocii

Коледни промоции
Коледни промоции на PVC за баня САМО до 31.12.2014г.,
разгледайте и другите ни предложения на www.vizia-bania.com
http://obiavidnes.com/obiava/90386/koledni-promocii

Коледни промоции
Коледни промоции на PVC за баня САМО до 31.12.2014г.,
разгледайте и другите ни предложения на www.vizia-bania.com
http://obiavidnes.com/obiava/90385/koledni-promocii

Пакет "Русия среща Италия" с Тримата тенори от "The Unique Voices" в Арт хотел Каза Арт от
21 до 23 Ноември 2014 г.
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Пакет "Русия среща Италия" с Тримата тенори от "The Unique Voices" в Арт хотел Каза Арт от 21 до 23 Ноември 2014
г.
2 нощувки, 2 закуски + тематична вечер "Русия среща Италия" събота 22 Ноември - класика на живо с Тримата тенори
от The Unique Voices, малка руска водка с традиционни руски хапки за мъжете и чаша италианско вино с традиционни
италиански хапки за жените
oт 129,00 на човек.
Две държави с напълно различни култури. Два народа всеки със своя дух, индивидуалност и характер.
Суровата Русия с горда история и народ и слънчевата Италия, дала живот на многобройни творци и произведения.
Какво би се случило ако тези две страни се срещнат?
Заповядайте в арт хотел Каза Арт и открийте отговора в един уикенд, който ще Ви преведе през величествения Санкт
Петербург и чувствената Венеция.
Специално за Вас, скъпи гости и приятели на арт хотел Каза Арт на 22 Ноември, Тримата тенори ще изпълнят стари
руски шлагери и любими италиански канцонети, а под техните звуци Вие ще имате възможността да се насладите на
руската и италианската кухня.
За дамите избрахме чаша качествено италианско вино, придружено с традиционни италиански хапки, а господата ще
могат да опитат руска водка с традиционни руски хапки.
Предлагаме Ви възможността да се насладите на симбиозата от двата свята без дори да ставате от мястото си!
На здоровье и buon appetito!
ЗА ТЕНОРИТЕ
Автентични тенорови гласове, безкраен талант, взрив от енергия и великолепна емоция! Това са тримата тенори
Веселин Вачев, Борис Луков и Георги Петров от The Unique Voices /Уникалните a Да чуете, да изживеете, да разберете!
Репертоарът им включва италиански канцонети, класически арии, евъргрийни, латино, рокендрол, руски шлагери и
прекрасни български песни - шедьоври в различни стилове.
Цени тематичен уикенд "Русия среща Италия"
Тематична Стая Пакет тематичен уикенд "Русия среща Италия"
Стаи
Медитация, Поезия,
Екзотика, Еко Арт,
Етноромантика,
Речни истории,
Морски импресии
129,00 лв.
Студиа
Антични мигове
Нощни тайни
139,00 лв.
Студио
1001 нощ
149,00 лв.
Апартамент
Палитра
159,00 лв.
Апартамент
Легенда
169,00 лв.
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Апартамент Нова визия
179,00 лв.
Гореспоменатите цени са за човек и включват:
* 2 нощувки в тематична стая, студио или апартамент
* 2 закуски на блокмаса в ресторант Каза Арт
* aртистична програма с класика на живо с Tримата тенори от The Unique Voices на 22 ноември 2014г.
* малка руска водка с традиционни руски хапки за мъжете и чаша италианско вино с традиционни италиански хапки за
жените
* ползване на финландска панорамна сауна
* интернет, тенис на маса, шах, детски кът, безплатен паркинг, всички такси и ДДС
Дете, настанено на допълнително легло в стая, апартамент или студио
* за деца до 3,99 години - не се доплаща
* за деца от 4 до 12 години - доплащане 30,00 лв. на дете
Трети възрастен настанен на допълнително легло в стая, апартамент или студио - 89,00 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/90384/paket-rusiya-sreshta-italiya-s-trimata-tenori-ot-the-unique-voices-v-art-hotel-k

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/90383/7-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/90382/6-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/90381/matura-po-vsichki-predmeti

Кандидат-студенти - курсове и уроци
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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/90380/kandidat-studenti---kursove-i-uroci

Домофонна слушалка
Домофонна слушалка, Commax AP-3SG, за системи GATE VIEW
http://obiavidnes.com/obiava/90379/domofonna-slushalka

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на 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
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+359 877 37 20 83
www.kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/90378/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

Домофонна слушалка
Домофонна слушалка, Commax AP-5HM, за система Multi-Entry
http://obiavidnes.com/obiava/90377/domofonna-slushalka

Домофонна слушалка
Домофонна слушалка, COMMAX DP-2S
http://obiavidnes.com/obiava/90376/domofonna-slushalka

Пейнт Зуум Боядисвайте лесно, бързо и качествено
Пейнт Зуум
Боядисвайте лесно, бързо и качествено с оригиналния Пейнт Зум, който ние Ви предлагаме.
Пистолетът е направен от висококачествени, здрави и леки материали и мощен мотор от 650 вата.
Спестете си време и пари с тази нова технология, гарантираща Ви изразходване на по-малко боя и
равномерно боядисване на всички видове повърхности.
”БГ магазин” предлага на своите клиенти най-добрата и атрактивна цена на този уред,
заповядайте при нас!
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/90375/peynt-zuum-boyadisvayte-lesno-byrzo-i-kachestveno

Масажна кушетка MSG-PRO
Масажна кушетка MSG-PRO 2 Двусекционна
Кушетки за масаж "MSG-PRO" Цвят черен,бежов,кремав,кафяв,лилав,червен,розов и оранжев
Кушетки за масаж "MSG-PRO" - перфектното съотношение между качество и цена!

Масажните легла "Ем Си Джи ПРО Стандарт 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв,
розов, оранжев и лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MSG-PRO Standard 2" - здрава, лесна за употреба, изключително
комфортна и удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас! Кушетката е подходяща както за всички видове
масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MSG-PRO :
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O Дъжина: 192 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 20 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката "Ем Си Джи ПРО Стандарт 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал,
използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук. Масажната кушетка е тапицирана с винил водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на полимери.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/90374/masajna-kushetka-msg-pro

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;
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 :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/90373/topleshta-kartina-s-infracherveno-nagryavane

Лимфопреса - Апарат за Пресотерапия
Лимфопреса - Апарат за Пресотерапия (Лимфен дренаж)
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Лимфотронът е подходящ, както за СПА центрове, козметични салони, здравни студиа, фитнес зали, така и за лична
употреба в домашни условия.

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/90372/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

**0882551735*** -фини шпакловки,4лв,.ДОГОВАРЯНЕ НА ЦЕНИТЕ,
0882551735, фини шпакловки.4ЛВ
гипсова шпакловка.4ЛВ
латекс бял и цветен.2ЛВ
топлоизолация.
обръщане покрай пвц дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.6ЛВ.
гипсова мазилка.
пръскана мазилка.
минерална мазилка.
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влачена мазилка.
замазки.
зидария.
бързо, корекно, разумни цени, и гарантирано качество.
майстор с дългодишна практика в строителството.
часно лице.ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА
http://obiavidnes.com/obiava/90371/0882551735--fini-shpaklovki4lvdogovaryane-na-cenite

Портиерска слушлака
Портиерска слушлака, Commax TP-2HM, за система мулти-ентри
http://obiavidnes.com/obiava/90370/portierska-slushlaka

Garmin dezl™ 560LMT EU BG
Garmin dezl™ 560LMT EU BG, за камиони, 5" (12.7 cm) сензорен екран, карта на Европа & България
http://obiavidnes.com/obiava/90369/garmin-dezl-560lmt-eu-bg

Lenovo Smartphone S660 (P0QB001ARO)
Lenovo Smartphone S660 (P0QB001ARO), златист, поддържа 2 sim карти, 4.7" (11.93 cm), четириядрен MTK6582 1.3GHz,
1GB RAМ, 8GB памет (microSD слот), Android 4.2, 151g, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/90368/lenovo-smartphone-s660-p0qb001aro

Prestigio Grace
Prestigio Grace, черен, 5" (12.7 cm) Super AMOLED, осемядрен MediaTek MT6592 1.70 GHz, 2GB RAM, 16 GB памет, Android
4.4, 133g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/90367/prestigio-grace

Prestigio MultiPhone 3404 DUO
Prestigio MultiPhone 3404 DUO, черен, поддържа 2 sim карти, 4" (10.16 cm), двуядрен MediaTek MT6572M 1.00 GHz, 512MB
RAM, 4GB памет, Android 4.4, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/90366/prestigio-multiphone-3404-duo

Prestigio MultiPhone 3450 DUO
Prestigio MultiPhone 3450 DUO, бял, поддържа 2 sim карти, 4.5" (11.43 cm), четириядрен 1.30 GHz, 512MB RAM, 4GB
памет (microSD слот), Android 4.4, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/90365/prestigio-multiphone-3450-duo

Prestigio MultiPhone 3450 DUO
Prestigio MultiPhone 3450 DUO, черен, поддържа 2 sim карти, 4.5" (11.43 cm), четириядрен 1.30 GHz, 512MB RAM, 4GB
памет (microSD слот), Android 4.4, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/90364/prestigio-multiphone-3450-duo

Prestigio MultiPhone 5505 DUO
Prestigio MultiPhone 5505 DUO, бял, поддържа 2 sim карти, 5" (12.7 cm), четириядрен MediaTek MT6582 1.30GHz, 1GB
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RAM, 8GB памет (microSD слот), Andoid 4.4, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/90363/prestigio-multiphone-5505-duo

10.1" (25.65 cm) Lenovo Yoga Tablet 2 10 (59427815)
10.1" (25.65 cm) Lenovo Yoga Tablet 2 10 (59427815), 4G, GPS, четириядрен Intel Atom Z3745 1.33/1.86 GHz, 2GB RAM, 16GB
Flash памет (+microSD слот), Android KitKat 4.4, 630g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/90362/101-2565-cm-lenovo-yoga-tablet-2-10-59427815

10.1" (25.65 cm) Lenovo Yoga Tablet 2 10 (59427833)
10.1" (25.65 cm) Lenovo Yoga Tablet 2 10 (59427833), 4G, GPS, 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/90361/101-2565-cm-lenovo-yoga-tablet-2-10-59427833

8" (20.32 cm) Lenovo Yoga Tablet 2 8 (59427166)
8" (20.32 cm) Lenovo Yoga Tablet 2 8 (59427166), 4G, GPS, четириядрен Intel Atom Z3745 1.33/1.86 GHz, 2GB RAM, 16GB
Flash памет (+microSD слот), Android KitKat 4.4, 630g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/90360/8-2032-cm-lenovo-yoga-tablet-2-8-59427166

10.1" (25.65 cm) Prestigio MultiPad Visconte 3
10.1" (25.65 cm) Prestigio MultiPad Visconte 3, 3G, четириядрен Intel Atom Z3735F 1.83GHz, 2GB RAM, 16GB Flash памет
(microSD слот), Windows 8.1, 660g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/90359/101-2565-cm-prestigio-multipad-visconte-3

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

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/90358/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

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

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/90357/3d-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/90356/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

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

Детективска Агенция Фокс -Русе, Велико Търново, Шумен, Варна
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/90355/detektivska-agenciya-foks--ruse-veliko-tyrnovo-shumen-varna

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

светеща боя за дърво
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
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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/90354/sveteshta-boya-za-dyrvo

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/90353/razgovoren-angliyski

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

Individual lessons are referred to individual necessities and profession of every student . Individual lessons are in a suitable for you
time and day , we offer also an opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student..
Ability language school offers some different programs for learning Bulgarian .
• General Bulgarian course
• Business course
• Speaking course to develop and improve your skills in Bulgarian speech .
Each level’s duration is 30 hours (45 min) / 15 sessions ( 90 min. ) – twice a week – 2 months . The price for session is 20 levas .
At the end of every level you could receive a certificate which are shown how many hours you attend and your personal language
abilities in Bulgarian .
For more information:
Phone . (02)953 08 87
0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/90352/bulgarian-for-foreigners

Руски език- Индивидуално и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира индивидуално и групово обучение по Руски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи, като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се.
Цена на индивидуално обручение - 10 лева на учебен час
Цена за участник в група - 150 лева за 30 учебни часа .
В цената са включени учебните материали .
Предлагаме :
- обучение за начинаещи
- обучение за напреднали
- обучение за подготовка за сертификатни нива
- обучение за деца и ученици
- обучение за подготовка за матура
- курсове по разговорен руски за поддържане на нивото на езикова компетентност .
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
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/90351/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
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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/90350/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

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/90349/3d-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/90348/3d-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/90347/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

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

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, квартира, не се изисква език
и опит.
Контакти: 0877 25 41 39 , 0893 27 21 83
http://obiavidnes.com/obiava/90346/chehiya---nabira-rabotnici

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

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/90345/kursove-za-shesti-klas-na-rodina

Курсове за седми клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за кандидатстване след 7 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на седмокласници.
Изберете курсовете за 7 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
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Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди изпитите след 7 клас.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/90344/kursove-za-sedmi-klas-na-rodina

Подготовка за матура на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за МАТУРА от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка за матура.
Изберете курсовете за матура на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди МАТУРИТЕ.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
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• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/90343/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/90342/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

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;
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- 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/90341/kandidat-studenti---kursove-i-uroci

Матура по всички предмети
Курсове и индивидуални уроци за МАТУРА по:
- БЕЛ;
- История;
- Философия:
- Английски език;
- Немски език;
- Испански език;
- География;
- Математика;
- Химия;
- Биология.
Целогодишна подготовка за ученици в 11 и 12 клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в
цената; преподаване на целия учебен материал и регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в
центъра на София; гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи.
Изпитаният начин да получите отлична оценка на матурите! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/90340/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/90339/6-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/90338/7-klas---bel-i--matematika

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

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на 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
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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.kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/90337/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

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/90336/30-50-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/90335/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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.
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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/90334/transportni-uslugi--izgodni-ceni--transport-na-mebeliprevoz-na-pokyshtninalichni

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

Работа в Чехия
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 ).Телефон за контакт: 0896598261
http://obiavidnes.com/obiava/90333/rabota-v-chehiya

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
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подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/90332/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/90331/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Легализация на дипломи, пълномощни и др.
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БЪРЗИ преводачески услуги от и на английски, немски, френски, руски, италиански, испански, гръцки, турски, румънски,
сръбски, хърватски... и още 30 езика! Заверки на преводи на документи от чужбина в МВнР и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на
свидетелства за съдимост, нотариални актове, удостоверения от НАП и НОИ, пълномощни, дипломи, академични
справки, медицински документи, съдебни решения и други във всички държавни институции и чуждестранни посолства в
Република България.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/90330/legalizaciya-na-diplomi-pylnomoshtni-i-dr

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

Препиши на изпита си! Виж как тук!
Нямате време да се подготвите за предстоящ изпит или се притеснявате да преписвате? Вече има решение на проблема
- химикалка с невидимо мастило. Това е най-лесния и евтин начин за преписване на изпит, без никой да ви види.
Преподавателите не подозират, че химикалът в ръката ви е всъщност решението на изпита ви! Осветявайки UV
текста, той става видим и ясно четлив за вас.
http://www.gadgetstore.ovo.bg
http://www.gadgetstore.alle.bg
Skype: marti_1987
Мтел: 0883 33 88 92
Виваком: 0878 33 88 72
http://obiavidnes.com/obiava/90329/prepishi-na-izpita-si-vij-kak-tuk

Водоустойчив шперплат за кофраж и ОСБ плоскости - директен вносител - www.shperplat.com
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на
http://obiavidnes.com/obiava/90328/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-i-osb-ploskosti---direkten-vnositel---wwwshperp

Водоустойчив шперплат за кофраж и ОСБ плоскости - директен вносител - www.shperplat.com
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на
http://obiavidnes.com/obiava/90327/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-i-osb-ploskosti---direkten-vnositel---wwwshperp

Водоустойчив шперплат за кофраж и ОСБ плоскости - директен вносител - www.shperplat.com
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на
http://obiavidnes.com/obiava/90326/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-i-osb-ploskosti---direkten-vnositel---wwwshperp

Водоустойчив шперплат за кофраж и ОСБ плоскости - директен вносител - www.shperplat.com
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на
http://obiavidnes.com/obiava/90325/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-i-osb-ploskosti---direkten-vnositel---wwwshperp

Водоустойчив шперплат за кофраж и ОСБ плоскости - директен вносител - www.shperplat.com
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на
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http://obiavidnes.com/obiava/90324/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-i-osb-ploskosti---direkten-vnositel---wwwshperp

Водоустойчив шперплат за кофраж и ОСБ плоскости - директен вносител - www.shperplat.com
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на
http://obiavidnes.com/obiava/90323/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-i-osb-ploskosti---direkten-vnositel---wwwshperp

Куклички Тити- сложи характерните черти на свой приятел и го изненадай с уникален подарък
Направи изненада на на свой приятел. Сложи характерните му черти, цвят на косата, на очите, любими предмети, хоби
и т.н и го изненадай с уникален подарък ръчно изработен от студен порцелан.
Изпратете подробно описание на своята идея на: gallery@nikitaart.eu
Единична фигурка - Цена: 15лв
Двойна фигурка - Цена: 25 лв
* Цените са за фигурка с добавени малки аксесоари, при добавяне на по-големи и детайлни предмети цената е по
договаряне.
* Цената за 3 или повече фигури е по договаряне, след подробно описание на конкретната идея.
* Готовите куклички се изпращат до адрес или удобен за Вас офис на „Еконт“, в рамките на 5 работни дни ( в
зависимост от поръчката ).
Facebook: https://www.facebook.com/NikitaART.eu
http://obiavidnes.com/obiava/90322/kuklichki-titi--sloji-harakternite-cherti-na-svoy-priyatel-i-go-iznenaday-s-unikale

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;
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 :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/90321/topleshta-kartina-s-infracherveno-nagryavane

ДЕТОКСИКАТОР

Страница 46/89

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

16.11.2014

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 420.00 лв.,
Вие получавате като БОНУС : . ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ
МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР нов -275 лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 420 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 !
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/90320/detoksikator

Оригинални подаръци ръчна изработка за Коледа и Нова година!
Коледните и Новогодишни празници наближават!
Изненадайте близки и приятели с оригинален подарък по ваша идея! Ръчно рисувани картички подходящи за рожден ден,
Коледа и всички специални за вас празници.
* Направете уникална персонална картичка, ръчно рисувана с характерните и любими неща на човека за, който е тя.
Можете да изобразите човека в комична ситуация,като вие определяте степента на комедията и шаржа, може да
поставите любими символи и предмети, или да опишете ваша идея за картичка, която бихте искали да подарите.
* Направете подарък - Уникална карикатура по ваша идея! Впуснете въображението си и опишете това, което е
най-близо и най-добре олицетворява човекът за когото е подаръкът.
Базови цени на персоналните картички:
10,5см х 14,8см:
Цена с 1 лице 15лв + 5лв за всяко следващо
Цена без изобразяване на лица 10лв
Цена за повече поръчани картички цената е по договаряне
14,8см х 21см:
Цена с 1 лице 20лв + 5лв за всяко следващо
Цена без изобразяване на лица 12лв
Цена за повече поръчани картички цената е по договаряне
Пишете на gallery@nikitaart.eu за повече информация
http://nikitaart.eu
Facebook: https://www.facebook.com/NikitaART.eu
http://obiavidnes.com/obiava/90319/originalni-podaryci-rychna-izrabotka-za-koleda-i-nova-godina

Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Имате желание да зарадвате съпругата си?
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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/90318/nayser-dayser-kuhnensko-rende---pomoshtnik-na-vsyaka-domakinya

капсули Витамин С депо + Цинк, 30 капсули
Предназначение: Витамин С + Zn (цинк) са важни елементи, които допринасят за нормалната функция на имунната
система, за защитата на клетките от оксидативен стрес, за намаляването на чувството на отпадналост и умора.
Допринасят за нормалната функция на костите, кръвоносните съдове, хрущяла. Цинкът допринася за поддържането на
нормалното състояние на зрението, косата, ноктите, кожата, нормалния синтез на ДНК, нормалната когнитивна
функция. Участва в процеса на делене на клетките. АВО Vitamin C+Zn (цинк) Депо чрез своята специална производствена
формула снабдява организма с Витамин С на части през целия ден. По този начин той употребява цялото количество
прието Витамин С без да отделя неабсорбиран излишък.
http://obiavidnes.com/obiava/90317/kapsuli-vitamin-s-depo--cink-30-kapsuli

Масажна кушетка MSG-PRO 2
Масажна кушетка MSG-PRO 2 Двусекционна
Кушетки за масаж "MSG-PRO" Цвят черен,бежов,кремав,кафяв,лилав,червен,розов и оранжев
Кушетки за масаж "MSG-PRO" - перфектното съотношение между качество и цена!

Масажните легла "Ем Си Джи ПРО Стандарт 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв,
розов, оранжев и лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MSG-PRO Standard 2" - здрава, лесна за употреба, изключително
комфортна и удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас! Кушетката е подходяща както за всички видове
масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MSG-PRO :
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O Дъжина: 192 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 20 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката "Ем Си Джи ПРО Стандарт 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал,
използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук. Масажната кушетка е тапицирана с винил водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на полимери.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/90316/masajna-kushetka-msg-pro-2

Карикатури ръчна изработка по поръчка
Изненадайте близки и приятели с оригинален подарък по ваша идея! Впуснете въображението си и опишете това, което
е най-близо и най-добре олицетворява човекът за когото е подаръкът.
Стилът е баланс между илюстрация, шарж и портретна прилика, като Вие определяте степента на комедията и
преувеличението.
Смесена техника за максимално добър ефект : акварел, цветни моливи, пастел и туш
* Базовите цени са за едно лице, за всяко следващо лице + 10лв, за групови карикатури и портрети включващо много лица
цената е по договаряне.
*За поръчка на други размери различни от изброените по-долу цените са по договаряне
КАРИКАТУРА:
размер А4 – 40 лв ( цена с включена рамка + 10 лв )
размер А3 - 50 лв ( цена с включена рамка + 15 лв)
размер 35х50 см - 60лв ( цена с включенa рамка + 20 лв)
Пишете на gallery@nikitaart.eu за повече информация относно карикатури и портрети по поръчка.
Повече на: http://nikitaart.eu/karikaturi-i-portreti/karikaturi/
Facebook: https://www.facebook.com/NikitaART.eu
http://obiavidnes.com/obiava/90315/karikaturi-rychna-izrabotka-po-porychka

Магнезий -MagneForce- 250 mg
Предназначение: Мазнезият е изключително важен минерал за много от функциите в организма. Той допринася за
поддържане на зъбите и костите и участва в редица обменни процеси, но основната му функция е да се грижи за
нормалното функциониране на нервната и мускулна система. Магнезият допринася за намаляването на чувството на
отпадналост и умора, електролитният баланс, нормалното протичане на метаболизма и производството на енергия,
нормалния синтез на белтъчини, уаства в процеса на делене на клетките.
http://obiavidnes.com/obiava/90314/magneziy--magneforce--250-mg

БИО СОК НОНИ 330ml
Предназначение: Виталният Био Сок от плода на Нони (Morinda citrifolia L) е един от най-силните антиоксиданти,
познати на човека. Ефективно подпомага състоянието и дейността на сърдечно-съдовата и храносмилателната
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системи. Има мощен болкоуспокояващ ефект. Подобрява клетъчната обмяна и регенерацията. Нормализира кръвното
налягане. Мощен имуномодулатор и силен антиоксидант. Препоръчва се за подпомагане при: вирусни и бактериални
инфекции; диабет; регулиране на кръвното налягане; хепатит; тумори, кисти; безплодие, менструални болки, запушени
маточни тръби, артрит и ставни болки; остеопороза и фрактура на костите; астма, синузит, кашлица, катар,
бронхит; мигрена и главоболие, депресия; болести на простатата; изгаряния; при проблеми на черния дроб, бъбреците,
пикочния мехур, дебелото черво. Високоефективен общо тонизиращ продукт. Притежава антибактериални и
противовъзпалителни свойства. Стимулира имунната система чрез активиране на Т-клетките и макрофагите, в
резултат на което има и противотуморна активност. Подобрява сексуалната функция.
http://obiavidnes.com/obiava/90313/bio-sok-noni-330ml

БИО СОК ОТ ЧЕРВЕНА БОРОВИНКА
Предназначение: Плодовете на боровинката са богати на витамини, микроелементи, минерали, дъбилни вещества и
флавоноиди, есенциални мастни киселини - линолеова киселина (OMEGA-6), алфа линолеова киселина (OMEGA-3),
каротеноиди и фитостеролил. Пиенето на сок от червени боровинки може да блокира инфекция на пикочните пътища,
като пречи на бактериите да прилепнат към клетъчните стени. Установено е, че при някои хора редовната консумация
на сок от червени боровинки убива бактерията H. pylori, която може да причини рак на стомаха и язва.
Червените боровинки могат да предотвратят бързото израстване на тумори. Освен това екстракти от химикали в
червените боровинки са предотвратили мултиплициране на засегнати от рак клетки на гърдата при лабораторни опити.
http://obiavidnes.com/obiava/90312/bio-sok-ot-chervena-borovinka

БИО СОК АРОНИЯ
Предназначение: Сокът от арония има редица полезни ефекти и свойства: Тонизиращ ефект повишава жизнените сили
на организма, подпомага преодоляването на нервните разтройства и преумора, стимулира регенерирането на
мускулната и костна тъкан, кръвообразуването и обмяната на веществата. Антисептични свойства - мощно средство
за борба с грипа, предпазва от вирусни и бактериални иинфекции, облекчава бронхити. С високо съдържание на йод влияе благотворно на растежа при децата, както и на йододефицитни заболявания (ендемична гуша).
Противоалергичен ефект - благоприятен при различни алергични реакции. Използва се при хипоациден гастрит (с
намалена секреция на стомашен сок), кръвоизливи, анемии, ревматизъм. Най-подходящ за бременни, деца, диабетици,
активни спортисти, ползващи големи количества изкуствени стимулатори. Незаменим при пречистващи организма
диети. В съчетание с плод или натурален ябълков сок, има мощно очистващо действие на кръвоносната и отделителната
система.
Състав: 100% Био Сок от арония от сертифицирани органични плодове.
Препоръчителен прием: Веднъж дневно 30ml сок самостоятелно или смесен с вода или друг сок.
http://obiavidnes.com/obiava/90311/bio-sok-aroniya

Био ОРГАНИЧНА ХЛОРЕЛА
Хлорела е протозон на растително вещество. Нейните многослойни клетъчни стени се състоят от целулоза. Хлорела е в
състояние да обвърже токсични елементи и по този начин да детоксикира организма, особено от тежки метали от
хранителни източници, от замърсяването на въздуха и водата, както и от химически токсини. Освен това тялото се
подхранва с ценни хранителни вещества и може да си върне отново хармонизирания баланс. Водораслото съдържа
висококачествени протеини, витамини, минерали и микроелементи, както и вторична растителна комбинация, ако се
използва като основна храна. Като хранителна добавка Хлорела е в състояние да снабди с лутеин и други
антиоксидантни значителни каротиноиди, както и с витамин В12, фолиева киселина и хлорофил.
http://obiavidnes.com/obiava/90310/bio-organichna-hlorela

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 ,
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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/90309/garantirana-rabota-v-chehiya

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

БИО СОК ОРГАНИЧЕН МОРСКИ ЗЪРНАСТЕЦ
Оранжево-червени, много кисели на вкус плодове на морския храст зърнастец за едни от най-известните местни
доставчици на витамин С, заедно с шипката. Естественото съдържание на витамин С в плодовете на морския
зърнастец не могат да бъдат надминати от други местни плодове. Затова морски зърнастец е отличен за превантивна
подкрепа на имунната система през зимните месеци. Растението ракитник е най-добрият източник на Омега 7 мастна
киселина позната още като палмилетоленова киселина. Научни изследвания доказват, все повече ползи от действието й
спрямо Омега 3,6 и 9 мастни киселини. Палмитолеиновата киселина е богата на серум, който намалява появата на
белезите на възрастта. Тя подхранва и подмладява кожата, спомага за укрепване здравето на лигавиците, подпомага
функциите на пикочо-половата, храносмилателната и дихателната система, подобрява хидратацията на тялото.
Човешкото тяло е способно само да призвежда важната палмитолеинова киселина, но не винаги тя е достатъчна на
организма.
http://obiavidnes.com/obiava/90308/bio-sok-organichen-morski-zyrnastec

БИО СОК ОТ ОРГАНИЧЕН БЪЗ, 330 ml (концентрат)
Бъзът произхожда от едноименния голям храст. Не е подходящ за сурова консумация. Семената, зелените части на
растението и незрелите плодове съдържат глюкозид, който разделя циоановодородна киселина и затова има токсично
качество. Чрез пастирането и готвенето на плодовете токсичните съставки се елиминират. Сокът от Бъз е богат на
калций, витамин С, на микроелементи и минерали, от които организмът се нуждае особено през зимата, когато тези
полезни вещества не достигат в храната ни. Ценната билка е подходяща за всички възрасти и спокойно може да се
прилага дори в разгара на простудно заболяване, тъй като има свойството да предизвиква изпотяване и да сваля
високата температува. Сокът от Бъз е богат на антоцианови съединения, които неутрализират свободните радикали.
Те съдържат и много пектин и целулоза.
http://obiavidnes.com/obiava/90307/bio-sok-ot-organichen-byz-330-ml-koncentrat

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

0882551735-ДОГОВАРЯНЕ..
топлоизолация. обр

фини шпакловки.4лв. гипсова шпакловка.4лв. латекс.2лв.

фини шпакловки,
гипсова шпакловка.
латекс.
топлоизолация.
обръщане покрай дограма и врати,с поставияне на лайсни или измазване.
минерални мазилки.
гипсова мазилка.
пръскана мазилка.
замазки.
зидария.
МАЙСТОР С ДЪЛГОДИШНА ПРАКТИКА В СТРОИТЕЛСТВОТО.
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КОРЕКНО.
КАЧЕСТВЕНО.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА.
0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/90306/0882551735-dogovaryane---fini-shpaklovki4lv-gipsova-shpaklovka4lv-lateks2lv

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 ( 990 – 1300 EUR ),
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/90305/rabota-v-chehiya-bez-posrednici

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

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.
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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/90304/30-50-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/90303/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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
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

Домофонно табло
Домофонно табло, 12 бутона, за система URMET 925/212
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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

Инкубатори - коледно намаление!
Терморегулатор с PIC контролер и дистанционно управление - www.youtube.com/watch?v=UL2QbDodaUY&feature=youtu.be
Инкубатори - напълно автоматични, терморегулатор с PIC контролер(0,1 градуса С). Реле за време с PIC контролер (от
1 с. до 999 мин. - циклично)за въртене на яйцата. Подробности, филмчета, както и друга полезна информация ще
намерите в обновения ни сайт. GSM:0892374714, 0988838774, 0876709831 inkubatori@abv.bg Skype - tangrabg
www.inkubatori.tk
http://obiavidnes.com/obiava/90302/inkubatori---koledno-namalenie

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

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/90301/3d-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/90300/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/90299/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/90298/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
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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/90297/3d-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/90296/3d-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/90295/3d-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/90294/3d-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/90293/3d-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/90292/3d-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.
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Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net
http://obiavidnes.com/obiava/90291/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Интериорни врати по размер на клиента Варна
Фирма Голдън Глас Предлага интериорни врати по размер на клиента.Разнообразие от модели,цветове и стъкла. За
повече информация гр. Варна ул.Парижка Комуна 42 тел: 052 913 644 ; GSM: 0895 73 92 71
http://obiavidnes.com/obiava/90290/interiorni--vrati-po-razmer-na-klienta-varna

Бригади извършват всякакви стр. услуги, довърш. работи 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/90289/brigadi-izvyrshvat-vsyakakvi-str-uslugi-dovyrsh-raboti-i-remonti

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
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тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
проверка на домашни работи

http://obiavidnes.com/obiava/90288/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/90287/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.
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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/90286/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
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• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/90285/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

ТЪРГОВСКО
ПРАВО
"ИЗКУПУВАМЕ"
ФИРМИ
СЪС
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА 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.kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/90284/tyrgovsko-pravo---izkupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna

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 .
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Школа Абилити предлага собствена учебна система , която се предоставя безплатно на курсистите .
Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е базирана на комуникативния подход и логическото
усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен материал . На курсистите се предоставя комплексно :
• Грамматика
• Фонетика
• Разговор
• Четене
• Слушане
При индивидуалното обучение методиката е съобразена с индивидуалните потребности , особености и професия на
курсиста . То се провежда в удобно за курсиста време , както и има вариант за посещения на преподавател във вашия
офис .
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
• общ курс по български
• бизнес курс
• разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
Продължителността на обучение за всяко ниво е 30 учебни часа / 15 академични / . два пъти в седмицата – 2 месеца .
Цената на академичен час / два учебни / е 20 лева.
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
За повече информация :
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/90283/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/90282/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
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e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/90281/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:
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/90280/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

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/90279/30-50-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/90278/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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
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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 :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/90277/topleshta-kartina-s-infracherveno-nagryavane

Инфрачервено топлещо "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
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/90276/infracherveno-topleshto--kilimche

Женски Парфюми Онлайн от PerfumXX.com
Търсенето на маркови парфюми за вас приключи! Ние от www.perfumxx.com предлагаме най-добрите и евтини женски
парфюми на пазара! Всички видове маркови парфюми са при нас.
http://obiavidnes.com/obiava/90275/jenski-parfyumi-onlayn-ot-perfumxxcom

Най-добрият HomeAgent
Безпристрастна и експертна услуга за купувачите на имоти.
http://obiavidnes.com/obiava/90274/nay-dobriyat-homeagent
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8 ми Декември в Балчик
8-ми Декември в Балчик!
За вас студенти! Да празнуваме заедно! Семеен Хотел Юпитер, Семеен Хотел Юпитер 1 и ресторант Каваци Ви
очакват!
1 нощувка в двойна стая с включена закуска и празнична вечеря – 45.00 лв на човек
1 нощувка в тройна стая с включена закуска и празнична вечеря – 42,00 лв на човек
1 нощувка в четворна стая с включена закуска и празнична вечеря – 40,00 лв на човек
1 нощувка в апартамент с включена закуска и празнична вечеря - 42,00 лв на човек
2 нощувки в двойна стая с включени закуски и 1 празнична вечеря – 60,00 лв на човек
2 нощвки в тройна стая с включени закуски и 1 празнична вечеря – 57,00 лв на човек
2 нощувки в четворна стая с включени закуски и 1 празнична вечеря 55,00 лв на човек
2 нощувки в апартамент с включени закуски и 1 празнична вечеря – 57,00 лв на човек
Вечеря:
1. салата „шопска” – 0,300 гр
2. безалкохолна напитка 0,250 мл
3. 50 мл бургаска мускатова ракия / 50 мл българска водка
4. пилешка пържола филе с гарнитура печени картофи 0,450 гр
5. чаша бяло вино – 0,200 мл
6. палачинка с шоколад
За доброто настроение ще се погрижи Ди Джей.
Цената е на човек настанен в съответното помещение: двойна, тройна стая, студио за четирима и апартамент за
четирима. Отстъпка 10 % от цената на човек за групи над 20 човека! Плащане – 50 % до 7 дни след резервацията на
указана от хотела банкова сметка и 50 % до 3 дни преди настаняването. Ди Джей – от 20:00ч до 02:00ч. Овъртайм:
80.00 лв на час ( не повече от 2 часа )
Тел. За резервации: 0887883123 и 057976470
http://obiavidnes.com/obiava/90273/8-mi-dekemvri-v-balchik

Еднолицеви матраци в онлайн магазин
Цените на матраците са най-разнообразни. Те зависят от много елементи, но най-вече от вида на матрака. Често пъти
сред най-изгодните матраци са еднолицевите, по-скъпи са двулицевите, а най-скъпи - матраците с мемори пяна. Особено
важно е да изберете точния матрак, защото той ще бъде с Вас всеки ден!
http://obiavidnes.com/obiava/90272/ednolicevi-matraci-v-onlayn-magazin

Нова Година в Балчик
НОВА ГОДИНА В БАЛЧИК!
СЕМЕЕН ХОТЕЛ ЮПИТЕР, СЕМЕЕН ХОТЕЛ ЮПИТЕР 1 И РЕСТОРАНТ КАВАЦИ ВИ ОЧАКВАТ!!!
Скъпи гости, заповядайте при нас да отпразнуваме заедно посрещането на Новата 2015-та година! В уютна
обстаниовка и сред приятели! Екипът Семеен Хотел Юпитер, Семеен Хотел Юпитер 1 и ресторант Каваци ще се
погрижи да прекарате незабравимо! За доброто настроение в новогишната нош ще се погрижи оркестър!
Пакети 1:
2 нощувки с включени закуски в двойна стая и празнична вечеря – 150,00лв на човек
3 нощувки с включени закуски в двойна стая и празнична вечеря – 176,00лв на човек
4 нощувки с включени закуски в двойна стая и празнична вечеря - 200,00лв на човек
Единична стая: 2 нощувки - 200,00 лв/ 3 нощувки – 230,00 лв / 260,00лв
Пакети 2:
2 нощувки с включени закуски, една вечеря по избор от меню варианти и една празнична вечеря на 31.12.14 – 165,00 лв на
човек
3 нощувки с включени закуски, две вечери по избор от меню варианти и една празнична вечеря на 31.12.14 - 200,00 лв на
човек
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4 нощувки с включени закуски, три вечери по избор от меню варианти и една празнична вечеря на 31.12.14 – 236,00 лв на
човек
Единично настаняване: 2 нощувки – 215,00 / 271,00 лв / 315,00 лв
Доплащане:
Дете:
Дете от 0 до 4.99 г. се настанява безплатно с 2-ма възрастни и пакета не включва вечеря / и
Дете от 5г. до 12г. се настанява безплатно с 2-ма възрастни и доплаща „пакет 1” 45,00 лв за новогишна вечеря
Дете от 5г. до 12г. се настанява безплатно с 2-ма възрастни и доплаща „пакет 2” 50,00 лв / 56,00 лв / 62,00 лв съответно
за 2, 3 или 4 нощувки – еднократно плащане
Възрастен:
Възрастен на допълтелно легло – пакет 1 – 2 нощувки – 120,00 лв ; 3 нощувки – 140,00 лв ; 4 нощувки – 160,00 лв
Възрастен на допълнително легло – пакет 2 – 2 нощувки - 135,00 лв / 3 нощувки – 166,00 лв. / 4 нощувки – 196,00 лв
Двойно настаняване в студио – доплщане – пакет 1 и 2 - еднократно
2 нощувки – 50.00 лв
3 нощувки – 75,00 лв
4 нощувки – 100,00 лв
Двойно настаняване в апартамент – доплщане – пакет 1 и 2 - еднократно
2 нощувки – 60,00 лв
3 нощувки – 90,00 лв
4 нощувки – 120,00 лв
Резервации: тел 0887883123 и 057976470
Предплащане: 50 % от цялата сума по резервацията до 7 дни след потвърждението на хотела. Останалите 50 % до 3
дни преди настаняването
http://obiavidnes.com/obiava/90271/nova-godina-v-balchik

8 ми Декември в Балчик
8-ми Декември в Балчик!
За вас студенти! Да празнуваме заедно! Семеен Хотел Юпитер, Семеен Хотел Юпитер 1 и ресторант Каваци Ви
очакват!
1 нощувка в двойна стая с включена закуска и празнична вечеря – 45.00 лв на човек
1 нощувка в тройна стая с включена закуска и празнична вечеря – 42,00 лв на човек
1 нощувка в четворна стая с включена закуска и празнична вечеря – 40,00 лв на човек
1 нощувка в апартамент с включена закуска и празнична вечеря - 42,00 лв на човек
2 нощувки в двойна стая с включени закуски и 1 празнична вечеря – 60,00 лв на човек
2 нощвки в тройна стая с включени закуски и 1 празнична вечеря – 57,00 лв на човек
2 нощувки в четворна стая с включени закуски и 1 празнична вечеря 55,00 лв на човек
2 нощувки в апартамент с включени закуски и 1 празнична вечеря – 57,00 лв на човек
Вечеря:
1. салата „шопска” – 0,300 гр
2. безалкохолна напитка 0,250 мл
3. 50 мл бургаска мускатова ракия / 50 мл българска водка
4. пилешка пържола филе с гарнитура печени картофи 0,450 гр
5. чаша бяло вино – 0,200 мл
6. палачинка с шоколад
За доброто настроение ще се погрижи Ди Джей.
Цената е на човек настанен в съответното помещение: двойна, тройна стая, студио за четирима и апартамент за
четирима. Отстъпка 10 % от цената на човек за групи над 20 човека! Плащане – 50 % до 7 дни след резервацията на
указана от хотела банкова сметка и 50 % до 3 дни преди настаняването. Ди Джей – от 20:00ч до 02:00ч. Овъртайм:
80.00 лв на час ( не повече от 2 часа )
Тел. За резервации: 0887883123 и 057976470
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http://obiavidnes.com/obiava/90270/8-mi-dekemvri-v-balchik

8 ми Декември в Балчик
8-ми Декември в Балчик!
За вас студенти! Да празнуваме заедно! Семеен Хотел Юпитер, Семеен Хотел Юпитер 1 и ресторант Каваци Ви
очакват!
1 нощувка в двойна стая с включена закуска и празнична вечеря – 45.00 лв на човек
1 нощувка в тройна стая с включена закуска и празнична вечеря – 42,00 лв на човек
1 нощувка в четворна стая с включена закуска и празнична вечеря – 40,00 лв на човек
1 нощувка в апартамент с включена закуска и празнична вечеря - 42,00 лв на човек
2 нощувки в двойна стая с включени закуски и 1 празнична вечеря – 60,00 лв на човек
2 нощвки в тройна стая с включени закуски и 1 празнична вечеря – 57,00 лв на човек
2 нощувки в четворна стая с включени закуски и 1 празнична вечеря 55,00 лв на човек
2 нощувки в апартамент с включени закуски и 1 празнична вечеря – 57,00 лв на човек
Вечеря:
1. салата „шопска” – 0,300 гр
2. безалкохолна напитка 0,250 мл
3. 50 мл бургаска мускатова ракия / 50 мл българска водка
4. пилешка пържола филе с гарнитура печени картофи 0,450 гр
5. чаша бяло вино – 0,200 мл
6. палачинка с шоколад
За доброто настроение ще се погрижи Ди Джей.
Цената е на човек настанен в съответното помещение: двойна, тройна стая, студио за четирима и апартамент за
четирима. Отстъпка 10 % от цената на човек за групи над 20 човека! Плащане – 50 % до 7 дни след резервацията на
указана от хотела банкова сметка и 50 % до 3 дни преди настаняването. Ди Джей – от 20:00ч до 02:00ч. Овъртайм:
80.00 лв на час ( не повече от 2 часа )
Тел. За резервации: 0887883123 и 057976470
http://obiavidnes.com/obiava/90269/8-mi-dekemvri-v-balchik

Вулканични камъни /35 вулканични камъка – базалт/
Вулканични камъни /35 вулканични камъка – базалт/
Приятно удоволствие да си направите масаж в домашна обстановка. Добро здраве и душевна хармония.
В какво се състои лечебният ефект на масажа с горещи камъни.
Масажът с горещи камъни (стоун терапия),е един от най-древните методи за релаксация и оздравяване.
При контакт с тялото предварително затоплените гладки лава-камьни
предават своята природна енергия, чрез която се превьзмогва умората и стреса и релаксира нервната система.
Премахва се енергийния дисбаланс, отпускат се мускулите и се подобрява гьвкавостта на ставите.
Сьчетанието на енергийното вьздействие на лава-камьните с ритуала на мануалния масаж стимулира прилив на
позитивна енергия.Подходящи са за спа център,а може да се използват и в домашни условия.За подгряването на
камъните е необходим специален съд ,който се закупува отделно .Цена на камъните 270лв.
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
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http://obiavidnes.com/obiava/90268/vulkanichni-kamyni-35-vulkanichni-kamyka--bazalt

Епилатор -Verseo eGlide Roller -епилация в дома
Епилатор -Verseo eGlide Roller -епилация в дома
Въвеждане на eGlide е първата система Verseo Roller в света с Електролиза . .
Първия валяк в света с електролизна система в домашни условия, за епилация , безболезнено премахва 4 -широки области
на нежелано окосмяване
Неговата технология разполага с механизъм, който разпределя равномерно леко и безболезнено галваничен ток по
кожата ви , който прониква и унищожава фоликулата на косъма .
Клиничните тестове показват ,че тази технология окончателно премахва окосмяването без болка или белези,свързани с
електролизата . Валяка на епилатора отделя електрическа енергия, която реагира с включен проводящ гел, за да
унищожи дермата папила - основа на растежа на косъма, в основата на фоликула.
EGlide премахва нежеланото окосмяване у дома безопасно и безболезнено. Verseo eGlide използва същата
технология,използвана от специалисти в салоните и спа-центрове . Verseo eGlide е чудесен избор за безболезнено и трайно
обезкосмяване. Просто се плъзгат върху проблемните области , независимо дали по тялото или лицето, за премахване на
нежеланото окосмяване. Няма нужда от тампони. Повтарящи се цикли за лечение в крайна сметка ще спре
окосмяването на всички части заедно . Кажете сбогом на нежеланото окосмяване по лесния начин, без кола маска и
бръснене, събуждайте се с копринено гладка кожа всеки ден .
С електролизната система на Verseo eGlide Roller епилатор, всичко е въпрос на личен избор
Цена 219лв
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/90267/epilator--verseo-eglide-roller--epilaciya-v-doma

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/90266/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби , издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
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проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http;//hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/90265/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

Изработка на САЙТ с отстъпка 40 процента - Промоция
Изработка на сайт с отстъпка 40 процента
Евтино изработване на УНИКАЛНИ сайтове.
Качество на Атрактивно Ниски Цени!
Уеб дизайн студио G-World Web Art
Вижте още на сайта: http://WWW.SITEONEBG.COM
Поръчайте:
Изработка на Динамичен уебсайт ( с Админ-панел ) / + Лого / - 120.00 лв.
Изработка на луксозен Онлайн - магазин / + Лого / - само за 165.00 лв.
Статичен фирмен или Личен Уебсайт / + Лого / - 90.00 лв.
Изработка на Сайт за Хотел,
Безплатен Онлайн магазин,
и МНОГО ДРУГИ на преференциални цени.
Побързайте.
Възползвайте се от Отстъпка за изработка на сайт до 40% сега.
Промоция
http://obiavidnes.com/obiava/90264/izrabotka-na-sayt-s-otstypka-40-procenta---promociya

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/90263/kandidat-studenti---kursove-i-uroci

Матура по всички предмети
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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/90262/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/90261/6-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/90260/7-klas---bel-i--matematika

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
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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/90259/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/90258/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
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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/90257/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
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• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/90256/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/90255/30-50-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/90254/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

ИГРИВАТА МАРИЯНА- изпрати SMS с текст mariqna до номер 191999
ИГРИВАТА МАРИЯНА- изпрати SMS с текст mariqna до номер 191999
http://obiavidnes.com/obiava/90253/igrivata-mariyana--izprati-sms-s-tekst-mariqna-do-nomer-191999

Детективска агенция Авалон-24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери, издирване, биологични родители,
наблюдение, справки, помощ на родители с трудни деца,
полиграф, технически средства, консултация с адвокат и…
Бързи, качествени, професионални детективски услуги.
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент, гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/90252/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi

Нов век-София: преводи 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
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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/90251/nov-vek-sofiya-prevodi-i-legalizacii

ТЪРГОВСКО
ПРАВО
"ИЗКУПУВАМЕ"
ФИРМИ
СЪС
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА 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.kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/90250/tyrgovsko-pravo---izkupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna

Чехия - свободни работни позиции
Мъже , жени , семейства до 55 год. за работа в хлебопекарни, сладкарски цехове, цех за сандвичи, завод за пластмасови
изделия, фабрика за парфюми, склад за сортиране на плодове и зеленчуци, камериерки, фабрика за пастет, месокомбинат,
оранжерии, цех за салати, хартиена фабрика, цех за лепене на рекламни стикери, бояджийски цех, фабрика за бисквити,
селско стопанство и животновъдство, складови работници ,оранжерии , персонал за почистване и перални помещения .
Заплати от 700 -900 евро в зависимост от позициите.
Към всички оферти се дава седмичен аванс от 40 евро ( 1000 крони ) . Заплатата е на следващия месец от 10 – 20-сто
число за предходния . Не се изиска владеене на език , подсигурена квартира ( към някои от позициите е безплатна ) ,
трудов договор , осигуровки . Настаняват Ви в квартири тип двустайни апартаменти. Консумативите са за сметка на
работодателя . При интерес от Ваша страна предоставяме всички необходими документи на Чешката фирма за
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консултантски услуги , както лиценз и сертификат на фирмата . Заминаване групово или индивидуално.
Телефони за връзка : 0878 023 468 , 0892 976 509
Skype : rabota.eu
http://obiavidnes.com/obiava/90249/chehiya---svobodni-rabotni-pozicii

Английски език – подготовка за матура
Езикова школа Абилити предлага индивидуална и в малки групи подготовка за матура по английски език . Занятията са
два пъти седмично по 4 учебни часа . Предлагаме и вариант в събота и неделя .
Подготовката включва :
- Работа върху основните умения четене с разбиране , слушане , писане и говорене
- Подготовка върху програмата за Държавен зрелостен изпит .
- Задълбочена работа в областта на граматиката , лексиката и стилистиката , както и върху практическото им
прилагане на предстоящия зрелостен изпит .
- Пробни изпити
- Оценяване и рецензии
Графикът на занятията е съобразен с времето на учениците .
Предлагаме :
Курс от 130 уч. часа
Курс от 90 уч. часа
Курс от 60 уч. часа
Индивидуален курс по индувудуакен учебен план .
Интензивността зависи от показаното от учениците на тест за входящо ниво . Тестът е безплатен и се провежда в
дните от понеделник до петък .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 02/953 08 87 ; 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/90248/angliyski-ezik--podgotovka-za-matura

Чехия - строителни работници
Набираме персонал за работа в строителството в Чехия на следните позиции :
1.Общи работници - 3.5 - 4 евро на час .
2.Арматуристи - 5 евро на час .
3. Зидаро-мазачи - 6 евро на час .
4. Изолация - 9 евро на квадрат .
5. Фаянс, теракот , шпакловка , гипсокартон – 6 евро на час .
Заплата 1100 – 1300 евро , зависи от позицията . Седмичен аванс , трудов договор , осигуровки, подсигурена квартира.
Подписва се трудов договор , не се изисква владеенето на език . Заминаване индивидуално или групово .
Телефони за връзка : 0878 023 468 , 0892 976 509
Skype: rabota.eu
http://obiavidnes.com/obiava/90247/chehiya---stroitelni-rabotnici

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
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- 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
http://obiavidnes.com/obiava/90246/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
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http://obiavidnes.com/obiava/90245/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/90244/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

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/90243/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!
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Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/90242/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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/90241/3d-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/90240/3d-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/90239/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

АВТОМОБИЛИ ПОД НАЕМ
“DRUM RENT A CAR ЕООД” е компания за отдаване на коли под наем на достъпни цени. Всички коли са в отлично
техническо състояние и напълно обслужени. Автомобилите са оборудвани с всичко необходимо и са в техническа
изправност за движение по пътищата. Така ние ви осигуряваме удобство, сигурност и комфорт, като можете да
наемете автомобил с който да пътувате както в България, така и в Европа.
http://obiavidnes.com/obiava/90238/avtomobili-pod-naem

RENT A CAR
“DRUM RENT A CAR ЕООД” е компания за отдаване на коли под наем на достъпни цени. Всички коли са в отлично
техническо състояние и напълно обслужени. Автомобилите са оборудвани с всичко необходимо и са в техническа
изправност за движение по пътищата. Така ние ви осигуряваме удобство, сигурност и комфорт, като можете да
наемете автомобил с който да пътувате както в България, така и в Европа.
http://obiavidnes.com/obiava/90237/rent-a-car

RENT A CAR
“DRUM RENT A CAR ЕООД” е компания за отдаване на коли под наем на достъпни цени. Всички коли са в отлично
техническо състояние и напълно обслужени. Автомобилите са оборудвани с всичко необходимо и са в техническа
изправност за движение по пътищата. Така ние ви осигуряваме удобство, сигурност и комфорт, като можете да
наемете автомобил с който да пътувате както в България, така и в Европа.
http://obiavidnes.com/obiava/90236/rent-a-car

КОЛИ ПОД НАЕМ
“DRUM RENT A CAR ЕООД” е компания за отдаване на коли под наем на достъпни цени. Всички коли са в отлично
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техническо състояние и напълно обслужени. Автомобилите са оборудвани с всичко необходимо и са в техническа
изправност за движение по пътищата. Така ние ви осигуряваме удобство, сигурност и комфорт, като можете да
наемете автомобил с който да пътувате както в България, така и в Европа.
http://obiavidnes.com/obiava/90235/koli-pod-naem

Продавам 5 дка в с. Отец-Кирилово, обл. Пловдив
Продавам обработваема нива 5дка , четвърта категория, в землището на с. Отец-Кирилово, имот номер 040006 ,
местността: Долен Пясък. Нивата се намира в близост до регулацията на селото.
Цена: 800лв/дка
тел: 0887644838
http://www.apollon.net
Email: alikaeood@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/90234/prodavam-5-dka-v-s-otec-kirilovo-obl-plovdiv

ОСВОБОДИ НАПРЕЖЕНИЕТО С НАС ВЛАЖНИ И ОЧАКВАЩИ - WWW.GEPIMEBG.COM
ОСВОБОДИ НАПРЕЖЕНИЕТО С НАС ВЛАЖНИ И ОЧАКВАЩИ - WWW.GEPIMEBG.COM
http://obiavidnes.com/obiava/90233/osvobodi-naprejenieto-s-nas-vlajni-i-ochakvashti---wwwgepimebgcom

КУКЛИЧКАТА КИЧКА- изпрати SMS с текст kichka до номер 191999
КУКЛИЧКАТА КИЧКА- изпрати SMS с текст kichka до номер 191999
http://obiavidnes.com/obiava/90232/kuklichkata-kichka--izprati-sms-s-tekst-kichka-do-nomer-191999

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, квартира, не се изисква език
и опит.
Контакти: 0877 25 41 39 , 0893 27 21 83
http://obiavidnes.com/obiava/90231/chehiya---nabira-rabotnici

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!
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Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май.
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/90230/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/90229/kursove-za-sedmi-klas-na-rodina

Подготовка за матура на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за МАТУРА от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка за матура.
Изберете курсовете за матура на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
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• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди МАТУРИТЕ.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/90228/podgotovka-za-matura-na-rodina

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети.
Изберете курсовете за кандидат-студенти на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди кандидатстудентските изпити и
МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
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• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/90227/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

Корпоративно обучение по английски ,български , немски , руски
Езикова школа Абилити организира
Чуждоезиково обучение по :
Английски,
български език за чужденци
Немски
френски,
руски,
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
Бизнес английски - всички нива
Разговорни езикови курсове по посочените езици
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме също и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти 02/ 953 08 87 , 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/90226/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
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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/90225/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

светеща боя за бетон
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/90224/sveteshta-boya-za-beton

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
Езикова школа Абилити предлага групово и индивидуално обучение по английски, немски , френски и руски за всички нива.
Подготовка за сертификати .
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
3 месеца /неинтензивен курс/,
1 месец /интензивен курс/
Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Цена от 100 лв. на ниво.
Посещенията са
2 пъти в седмицата по 3 уч. часа - от понеделник до петък
съботно-неделен вариант.
Курсовете са съобразени със свободното време на обучаващите се.
Предлагаме и индивидуално обучение. Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително
съставен учебен план.
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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/90223/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

Детективска агенция "Стар" - 0885350440
Детективска агенция “Стар” предлага професионални и дискретни детективски разследвания на териториятана цялата
страна.
- Разкриване на изневери с фото и видео материали
- наблюдение
- проучвания
- справки за адреси ,месторабота ,телефони
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
-поставяне на скрити аудио и записващи устройства
-установяване на биологични родители
- събиране на данни
- намиране на лица и установяване на тяхното местонахождение.
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!
starinvestigator@gmail.com
тел.0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/90222/detektivska-agenciya-star---0885350440

Частен детектив - Детективска агенция - 0885350440
Детективска агенция “Стар” предлага професионални и дискретни детективски разследвания на териториятана цялата
страна.
- Разкриване на изневери с фото и видео материали
- наблюдение
- проучвания
- справки за адреси ,месторабота ,телефони
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
-поставяне на скрити аудио и записващи устройства
-установяване на биологични родители
- събиране на данни
- намиране на лица и установяване на тяхното местонахождение.
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!
starinvestigator@gmail.com
тел.0885350440

Страница 82/89

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

16.11.2014

http://obiavidnes.com/obiava/90221/chasten-detektiv---detektivska-agenciya---0885350440

Ай Еф Джи Лизинг – Кредити за Вас и Вашия Бизнес
Ай Еф Джи Лизинг е финансова институция, предоставяща финансиране на физически и юридически лица за текущи
нужди, жилищни кредити и кредити за малки и средни предприятия. Дружеството предлага както краткосрочни
потребителски кредити от 50 до 3 000 лв, така и дългосрочни кредити с обезпечение.
http://obiavidnes.com/obiava/90220/ay-ef-dji-lizing--krediti-za-vas-i-vashiya-biznes

Електрически инсталации и табла
Изграждане и ремонт на електрически, мълниезащитни и заземителни инсталации. Проектиране, производство и ремонт
на електрически табла.
http://obiavidnes.com/obiava/90219/elektricheski-instalacii-i-tabla

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -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/90218/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

Легализация на документи и превод от/на над 30 езика
Официални преводи на документи на над 30 езика, легализация на документи и заверка с Апостил (Apostille) в Дирекция
„Консулски отношения“ на Министерство на външните работи, заверки във всички министерства и ведомства на
Република България, заверки във всички консулски представителства на чужди държави в Република България, както и
заверки на преводи от заклети преводачи към агенцията.
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/90217/legalizaciya-na-dokumenti-i-prevod-otna-nad-30-ezika

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
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- Всекиседмични аванси от 1500 CZK ( 60 EUR ) до заплата.
Тел: 0877 504 258, 00420 777 073 962
http://obiavidnes.com/obiava/90216/rabota-v-chehiya-v-z-d-shkoda

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;
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
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/90215/topleshta-kartina-s-infracherveno-nagryavane

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
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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/90214/rabota-v-chehiya-bez-posrednici

Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Eдин специален метод за тренировка, базиран на бързи ритмични вибрации,
предизвикващи силни мускулни контракции, водещи до бързи резултати;
квантов анализатор – високотехнологично електронно устройство за преглед на здравното състояние на
човешкия организъм; продукти от КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ ”Sanct Bernhard”
– АЛОЕ ВЕРА чист сок или капсули, ЖЕН ШЕН, Гинко Билоба, препарати за отслабване и т.н.
За повече информация посетете ”БГ магазин”.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/90213/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

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
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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
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/90212/darsonval-za---kozmetichni-saloni-taka-i-za-domashno-polzvane

"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
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http://obiavidnes.com/obiava/90211/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
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/90210/30-50-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/90209/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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

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-

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

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.
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Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net
http://obiavidnes.com/obiava/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
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-

"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
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сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
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
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-
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