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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/90717/inkubatori---koledno-namalenie

Sherlock Holmes: Crimes & Punishments
Sherlock Holmes: Crimes & Punishments, за XBOX360
http://obiavidnes.com/obiava/90816/sherlock-holmes-crimes--punishments

Move Fitness
Move Fitness, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/90815/move-fitness

Resistance 3 Special Edition
Resistance 3 Special Edition, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/90814/resistance-3-special-edition

SingStar: Ultimate Party
SingStar: Ultimate Party, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/90813/singstar-ultimate-party

ремонт на щори и охранителни ролетки
ремонтира ме всички видове пластмасови и алуминиеви щори и охранителни ролетки .Смяна на ламели , табакери,
скъсани въжета и ширити.Смяна на кутий и водачи.Работим включително събота и неделя тел.за връзка 0877841521.
http://obiavidnes.com/obiava/90830/remont-na-shtori-i-ohranitelni-roletki

Anarchy Reigns
Anarchy Reigns, за XBOX360
http://obiavidnes.com/obiava/90808/anarchy-reigns

Plants vs. Zombies Garden Warfare
Plants vs. Zombies Garden Warfare, за XBOX360
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http://obiavidnes.com/obiava/90806/plants-vs-zombies-garden-warfare

Базални импланти с високо качество
Swissimplants.eu и Център по базална имплантология в град София предлагат лечение на частично или напълно обеззъбени
пациенти посредством използване на базални зъбни импланти. НИе се грижим за вашата красива усмивка, като
поставяме нови зъби и подобряваме дъвкателната функция от три до пет работни дни.
Базалните импланти (BOI импланти) дават на възможност на пациенти с пародонтални проблеми или костна атрофия
да се възползват от гъвкавите опции за нова визия. Оперативната процедура е безболезнена и краткосрочна, а ефектът
повече от добър, както ще се уверите и сами.
http://obiavidnes.com/obiava/90829/bazalni-implanti-s-visoko-kachestvo

Ultimate Action Triple Pack
Ultimate Action Triple Pack, за XBOX360
http://obiavidnes.com/obiava/90805/ultimate-action-triple-pack

Чехия - свободни работни позиции
Мъже , жени , семейства до 55 год. за работа в хлебопекарни, сладкарски цехове, цех за сандвичи, завод за пластмасови
изделия, фабрика за парфюми, склад за сортиране на плодове и зеленчуци, камериерки, фабрика за пастет, месокомбинат,
оранжерии, цех за салати, хартиена фабрика, цех за лепене на рекламни стикери, бояджийски цех, фабрика за бисквити,
селско стопанство и животновъдство, складови работници ,оранжерии , персонал за почистване и перални помещения .
Заплати от 700 -900 евро в зависимост от позициите.
Към всички оферти се дава седмичен аванс от 40 евро ( 1000 крони ) . Заплатата е на следващия месец от 10 – 20-сто
число за предходния . Не се изиска владеене на език , подсигурена квартира ( към някои от позициите е безплатна ) ,
трудов договор , осигуровки . Настаняват Ви в квартири тип двустайни апартаменти. Консумативите са за сметка на
работодателя . При интерес от Ваша страна предоставяме всички необходими документи на Чешката фирма за
консултантски услуги , както лиценз и сертификат на фирмата . Заминаване групово или индивидуално.
Телефони за връзка : 0878 023 468 , 0892 976 509
Skype : rabota.eu
http://obiavidnes.com/obiava/90828/chehiya---svobodni-rabotni-pozicii

Чехия - строителни работници
Набираме персонал за работа в строителството в Чехия на следните позиции :
1.Общи работници - 3.5 - 4 евро на час .
2.Арматуристи - 5 евро на час .
3. Зидаро-мазачи - 6 евро на час .
4. Изолация - 9 евро на квадрат .
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/90827/chehiya---stroitelni-rabotnici

Ultimate Stealth Triple Pack
Ultimate Stealth Triple Pack, за XBOX360
http://obiavidnes.com/obiava/90804/ultimate-stealth-triple-pack

Семеен хотел Стамболов Велико Търново! Цени, които всеки може да си позволи! От 15 до 25 лева! Настаняване в
центъра на Историята! Възрожденска атмосфера и комфорт! От терасите се открива неповторима панорама на
града! СТАИТЕ СА ОБОРУДВАНИ С КЛИМАТИК, ВИСОКОСКОРОСТЕН БЕЗПЛАТЕН ИНТЕРНЕТ, САМОСТОЯТЕЛЕН
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САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ, КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ! WWW.HOTELSTAMBOLOV.COM 0878270551/ 062650082
Хотел "Стамболов" Велико Търново
http://hotel-stambolov.com/
http://obiavidnes.com/obiava/90826/semeen-hotel-stambolov-veliko-tyrnovo-ceni-koito-vseki-moje-da-si-pozvoli-ot-

Saint's Row: The Third - Platinum Pack
Saint's Row: The Third - Platinum Pack, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/90802/saints-row-the-third---platinum-pack

Уред за намаляване разхода на гориво
Уред за намаляване разхода на гориво. За повече информация вижте нашия сайт http://hoby.alle.bg/ Моля, не бъркайте
нашия уред с разни "вълшебни" устройства поставящи се в гнездото на запалката - просто вижте сайта
http://obiavidnes.com/obiava/90825/ured-za-namalyavane-razhoda-na-gorivo

Assassin's Creed: Revelations Collector Edition
Assassin's Creed: Revelations Collector Edition, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/90801/assassins-creed-revelations-collector-edition

Assassins Creed: Rogue Collector's Edition
Assassins Creed: Rogue Collector's Edition, за XBOX360
http://obiavidnes.com/obiava/90800/assassins-creed-rogue-collectors-edition

**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.
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/90824/0882551735--fini-shpaklovki4lvdogovaryane-na-cenite
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Just Dance 2015
Just Dance 2015, за XBOX360
http://obiavidnes.com/obiava/90797/just-dance-2015

The Crew PRE-ORDER
The Crew PRE-ORDER, за XBOX360
http://obiavidnes.com/obiava/90796/the-crew-pre-order

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/90823/30-50-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/90822/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

LEGO Batman 3: Beyond Gotham TOY EDITION
LEGO Batman 3: Beyond Gotham TOY EDITION, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/90795/lego-batman-3-beyond-gotham-toy-edition

LEGO Batman 3: Beyond Gotham TOY EDITION
LEGO Batman 3: Beyond Gotham TOY EDITION, за XBOX360
http://obiavidnes.com/obiava/90793/lego-batman-3-beyond-gotham-toy-edition

Стойка за стена Sunne EF TV Bracket
Стойка за стена Sunne EF TV Bracket, 32"-63", max 75kg, max. VESA 800x400, Fix
http://obiavidnes.com/obiava/90789/stoyka-za-stena-sunne-ef-tv-bracket

Стойка за стена Sunne ET TV Bracket
Стойка за стена Sunne ET TV Bracket, max 45kg, max. VESA 400x200, Fix
http://obiavidnes.com/obiava/90788/stoyka-za-stena-sunne-et-tv-bracket

Стойка за стена Sunne ET TV Bracket
Стойка за стена Sunne ET TV Bracket, max 55kg, max. VESA 400x400, Fix
http://obiavidnes.com/obiava/90787/stoyka-za-stena-sunne-et-tv-bracket

Стойка за стена Sunne ET TV Bracket
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Стойка за стена Sunne ET TV Bracket, max 65kg, max. VESA 800x400, Fix
http://obiavidnes.com/obiava/90786/stoyka-za-stena-sunne-et-tv-bracket

Ratchet & Clank: Tools of Destruction - Platinum
Ratchet & Clank: Tools of Destruction - Platinum, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/90821/ratchet--clank-tools-of-destruction---platinum

The Elder Scrolls V: Skyrim Legendary Edition
The Elder Scrolls V: Skyrim Legendary Edition, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/90820/the-elder-scrolls-v-skyrim-legendary-edition

Escape Dead Island
Escape Dead Island, за XBOX360
http://obiavidnes.com/obiava/90819/escape-dead-island

Disney Infinity 2.0: Marvel Super Heroes Starter Pack
Disney Infinity 2.0: Marvel Super Heroes Starter Pack, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/90818/disney-infinity-20-marvel-super-heroes-starter-pack

EA Sports Active 2
EA Sports Active 2, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/90817/ea-sports-active-2

Електрическа метла -Подочистачка за бързо и лесно почистване на дома
Електрическа метла -Подочистачка за бързо и лесно почистване на дома.
Добра възможност да улесните труда на вашата съпруга.Купете и подарете!
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Малка лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/. Цена 49лв
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/90812/elektricheska-metla--podochistachka-za-byrzo-i-lesno-pochistvane-na-doma

Страница 5/91

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

23.11.2014

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://photokoev.site90.net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/90811/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://photokoev.site90.net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/90810/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://photokoev.site90.net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/90809/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

ЧЕХИЯ ЛЕГАЛНА РАБОТА С ДОГОВОР ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ С ДОГОВОР ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства за
бирена фабрика,шоколадова фабрика,европалети,заводи,цехове,фабрики,складове,печатница,пекарна,пералня,завод за
авточасти,цех за пакетиране на кайма,цех за пластмасови бутилки,цех за млечни продукти,цех за боядисване на
джанти,цех за ламинат,склад за хранителни продукти,склад за сортиране на 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 заплта 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/90807/chehiya-legalna-rabota-s-dogovor-po-cheshkoto-zakonodatelstvo

Предлагаме инкубатори за люпене на яйца
Предлагаме инкубатори за люпене на яйца
на изгодни цени
inkubatorbg@abv.bg
0888291498
Skype - krasi0012
www.inkubatorbg.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/90803/predlagame-inkubatori-za-lyupene-na-yayca

Цена на дамаска за диван - www.kupilesno.com
Мебелите представляват важна част от интериора на един дом или офис. Мебелната дамаска е от още по-голямо
значение, тъй като освен здрава, трябва да бъде и подходящо подбрана. Изберете от над 100 десена за мебели.
http://obiavidnes.com/obiava/90799/cena-na-damaska-za-divan---wwwkupilesnocom

Цени на дунапрен в онлайн магазин
Знаете ли какво е дунапрен? Необходимо ли е да подмените износен дунапрен от Ваша мебел? В магазин kupilesno.com 24
часа в денонощието може да закупите дунапрен с различна дебелина. Очакваме Ви за въпроси и коментари!
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http://obiavidnes.com/obiava/90798/ceni-na-dunapren-v-onlayn-magazin

27г блондинка търси секс инструктор
27г блондинка търси секс инструктор за бурни нощи и дни падам си по френската и аналния секс имам терен но мога и да
ти дойда на гости смс с текс дарина5 на номер 191979 за адрес или телефон
http://obiavidnes.com/obiava/90794/27g-blondinka-tyrsi-seks-instruktor

медицинска сестра търси неанагажиращ секс
медицинска сестра търси неанагажиращ секс имам терен разкрепостена съм пиши ми на номер 191910 с текст ани71 за
да ти дам адреса си
http://obiavidnes.com/obiava/90792/medicinska-sestra-tyrsi-neanagajirasht-seks

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/90791/30-50-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/90790/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Watch Dogs
Watch Dogs, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/90785/watch-dogs

Battlefield 4 Premium Edition
Battlefield 4 Premium Edition, за PlayStation 4
http://obiavidnes.com/obiava/90784/battlefield-4-premium-edition

NBA Live 15
NBA Live 15, за PlayStation 4
http://obiavidnes.com/obiava/90783/nba-live-15

Sherlock Holmes: Crimes & Punishments
Sherlock Holmes: Crimes & Punishments, за PlayStation 4
http://obiavidnes.com/obiava/90782/sherlock-holmes-crimes--punishments

Pac-Man and the Ghostly Adventures 2
Pac-Man and the Ghostly Adventures 2, за PlayStation 3
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http://obiavidnes.com/obiava/90781/pac-man-and-the-ghostly-adventures-2

Pac-Man and the Ghostly Adventures
Pac-Man and the Ghostly Adventures, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/90780/pac-man-and-the-ghostly-adventures

Tekken 3D: Prime Edition
Tekken 3D: Prime Edition, за 3DS
http://obiavidnes.com/obiava/90779/tekken-3d-prime-edition

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/90778/rabota-v-chehiya-bez-posrednici

Winx Club: Saving Alfea
Winx Club: Saving Alfea, за 3DS
http://obiavidnes.com/obiava/90777/winx-club-saving-alfea

ЧЕХИЯ НАБИРА ЕЛЕКТРОКАРИСТИ И СКЛАДОВИ РАБОТНИЦИ
Набираме електрокаристи до 50 год. Заплащане 100 крони на час = 1100 на ден. Работи се 26 работни дни в месеца 28
600 крони/месец = 1100 евро. Набират се и складови работници в склад за санитарни продукти и козметични материали.
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Заплащане 800 евро на месец. Трудов договор и осигуровки по чешкото законодателство, валидни и за България.
Подсигурен всяка седмица аванс до заплата от 40 – 60 евро , осигурена квартира. Тел: 0877 504 258, 00420 777 073 962
http://obiavidnes.com/obiava/90776/chehiya-nabira-elektrokaristi-i-skladovi-rabotnici

Чехия - набира работници
Работници за Чехия - мъже , жени , семейства до 55 години :
- Складови работници : пакетиране и сортиране на хранителни и нехранителни продукти .
- Заводи за производство на пластмасови изделия , за перилни и почистващи препарати .
- Селско стопанство и животновъдство .
- Пивоварни заводи : "Козел" , " Гамбринус ", " Старопрамен " , " Крушовице”.
- Цехове за сандвичи и салати , фабрики за парфюми и бисквити , цех за кисело мляко , завод за шоколад .
- Складове на Кауфланд, Билла, Теско, Глобус, Алберт , Лидл .
- Птицекланица , фабрика за пастет .
- Строителство широкоспектърен профил .
- Общи работници в строителството .
- Заварчици на СО2 , аргон , електрод .
- Шлосери .
- Ел. техници .
- Електрокаристи .
Заплата от 700 – 1400 евро , в зависимост от позицията. Трудов договор , социални и здравни осигуровки по чешкото
законодателство поети от работодателя, които се признават и в България. Седмичен аванс от 40 - 60 евро, заплатата
е на следващия месец от 10 - 20 число за предходния . Не се изисква опит и владеенето на език . Осигурена квартира ,
към някои от позициите е безплатна. Работата не е сезонна , а постоянна . Готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/90775/chehiya---nabira-rabotnici

Чехия - строители и заварчици
Строители и заварчици за Чехия :
- Зидари - 5 евро/час
- Фаянс , теракот - 6 евро/час
- Топлоизолация - 10 евро на квадрат
- ВиК - 5 евро/час
- Гипсокартон - 6 евро/час
- Шпакловка - 6 евро/час
- Арматура - 4.5 евро/час
- Ел.техници - 5 евро/час
Заварчици:
- Електродъгово - 5 евро/час
- СО2 - от 5 - 7 евро/час
- Аргон - от 6 до 8 евро/час
Трудов договор, осигуровки, аванси до заплата, осигурена квартира. Не се изисква език . Заминаване всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/90774/chehiya---stroiteli-i-zavarchici

Задочен курс по класически масаж
Задочен курс по класически масаж, акупресура и рефлексотерапия Съдействие за получаване на диплома валидна в цял
свят mirabg@abv.bg Skype - arabescvt www.arabescbg.tk
http://obiavidnes.com/obiava/90773/zadochen-kurs-po-klasicheski-masaj

Онлайн заеми за празниците от 500 до 2000 лв.
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Онлайн заеми за празниците от 500 до 2000 лв. Повече подробности на http://koleda.tk/ Желаем Ви много здраве и
късмет!!
http://obiavidnes.com/obiava/90772/onlayn-zaemi-za-praznicite-ot-500-do-2000-lv

Mario Kart DS
Mario Kart DS, за NDS
http://obiavidnes.com/obiava/90771/mario-kart-ds

Pokemon Black Version 2
Pokemon Black Version 2, за NDS
http://obiavidnes.com/obiava/90770/pokemon-black-version-2

SingStar: Ultimate party
SingStar: Ultimate party, за PlayStation 4
http://obiavidnes.com/obiava/90769/singstar-ultimate-party

Преводи от заклети преводачи! Легализация на документи!
Професионален ПРЕВОД и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ - устни и писмени преводи на над 30 езика. Предлагаме услугата „онлайн
поръчка“. Апостил. Заклети преводачи. Доверете ни се и ние ще Ви предложим най-подходящите решения за Вашите
индивидуални езикови потребности. Отлично качество на конкурентни цени! Предлагаме услугата „онлайн поръчка“.
гр. Стара Загора
бул. Патриарх Евтимий № 118, ет. 2 (до магазин „Перун“)
тел.: 042 268600
моб.: 0898 686466
е-mail: sz@nov-vek.org
www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/90768/prevodi-ot-zakleti-prevodachi-legalizaciya-na-dokumenti

The Last Of Us: Game of The Year edition
The Last Of Us: Game of The Year edition, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/90767/the-last-of-us-game-of-the-year-edition

Assassins Creed: Rogue Collectors Edition
Assassins Creed: Rogue Collectors Edition, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/90766/assassins-creed-rogue-collectors-edition

Final Fantasy XIII
Final Fantasy XIII, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/90765/final-fantasy-xiii

Мобилна пясъкоструйка с компресор под наем
Подходяща за премахване на боя, окиси, ръжда и изравняване на неравности на големи площи. Връзва се към компресор,
който също може да наемете от нас под наем. Подходяща за дърво, деликатни повърхности, парапети, желязо,
автомобили и мн. други. Висока прозиводителност и управление от разстояние Предпазител за ръце и капак на
резервоара. Бързо източване на резервоара и подсилени клапани. Тегло – 66кг. Капацитет:50лт. Въздушна консумация:500
- 1000л/мин Маркуч 10м. Различни дюзи.
http://obiavidnes.com/obiava/90764/mobilna-pyasykostruyka-s-kompresor-pod-naem
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ШКОЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В МОДАТА
Записванията за СЕСИЯ ПРОЛЕТ-ЛЯТО 2015 са открити:
5 Департамента с 15 вида специализации в Пловдив, София и Варна за Моден ДИЗАЙН, Модна СТИЛИСТИКА,
Моделиране и КОНСТРУИРАНЕ, ГРИМ, Коафьорство, МОДЕЛИ и Рекламни лица, Модна ФОТОГРАФИЯ,
ВИДЕОГРАФИЯ, Операторско МАЙСТОРСТВО, Моден ПР, Модна ЖУРНАЛИСТИКА, РЕКЛАМА и СТРАТЕГИИ, Моден
МЕНИДЖМЪНТ, Моден МАРКЕТИНГ и Визуален МЪРЧАНДАЙЗИНГ!
Международно признат Диплом, Сертификат, Препоръка, Стаж, Работа, Подкрепа и Признание в Програма за
дългосрочно развитие 2020!
5 вида отстъпки от -75% до -5%, намаляващи поетапно до 01.03.2015, вкл.! Контакт: academy@camaramoda.bg; 032 63
22 71; 0879 455 788
https://www.facebook.com/BulgarianFashionAcademy
http://obiavidnes.com/obiava/90763/shkoli-za-obuchenie-i-razvitie-v-modata

Hitman: Absolution Professional Edition
Hitman: Absolution Professional Edition, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/90762/hitman-absolution-professional-edition

НОВ ВЕК - Превод и легализация от и на редки езици
Преводаческа агенция „НОВ ВЕК“ предлага качествени стандартни, бързи и експресни преводи от и на английски,
френски, немски и редица други редки езици като арабски, иврит, естонски, украински, унгарски, шведски, датски и др.
Заверки и легализация на лични и официални фирмени документи от страната и чужбина. Перфектно качество на
конкурентни цени.
гр.София, бул. Васил Левски 1Б,
тел:0895 60 71 50
Имейл: sofia2@nov-vek.org
Уебсайт: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/90761/nov-vek---prevod-i-legalizaciya-ot-i-na-redki-ezici

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 !
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Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрира промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие. Изготвя различни търговски договори и осъщствява процесулано
представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
Е. Сандов
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
www.kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/90760/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

Tomb Raider 2013
Tomb Raider 2013, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/90759/tomb-raider-2013

Ultimate Action Triple Pack
Ultimate Action Triple Pack, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/90758/ultimate-action-triple-pack

Предлагаме Инкубатори за всякакав вид яйца
Инкубатори полуавтоматични и автоматични тип люлка за 18яйца,35яйца,55яйца,75яйца,100яйца и 150яйца. Поемаме
гаранция за своите инкубатори за един сезон.Начина за употреба е лесен дори за начинаещти клиенти.Инкубаторите са
предназначени за домашна употреба.На люлката няма гнезда поради това може да се слагат всяакакъв вид яйца.
Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с цифров дисплей с точност до 0.01градуса.Възможност за
доставка с куриер до всяка точка на страната.Заповядайте на сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.За
връзка с нас - 0988886086.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/90757/predlagame-inkubatori-za-vsyakakav-vid-yayca
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Ultimate Stealth Triple Pack
Ultimate Stealth Triple Pack, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/90756/ultimate-stealth-triple-pack

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/90755/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)
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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/90754/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/90753/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
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• 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/90752/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

Just Dance 2015
Just Dance 2015, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/90751/just-dance-2015

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/90750/30-50-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/90749/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-
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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/90748/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate

Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуална и полу – индивидуална подготовка по Английски език за изпити IELTS
,TOEFL ,FCE в удобно за Вас време.
Продължителност - 30 занятия.
Цена – 20 лева за занятие .
Таксата за курса включва учебните материали .
Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни материали, съобразени с
нуждите на обучаващите се.
Подготовката включва интерактивни задачи, свързани с изискванията за успешно представяне на изпита за
сертифициране на познанията и уменията :
Четене, слушане и устен отговор на въпрос.
Слушане и устен отговор на въпрос.
Четене, слушане и писмен отговор на въпрос.
Във всички раздели се тестват уменията , като се правят и анализират текущи практически тестове .
Курсистите се обучават в раздела Разговор, като се запознават с типовете въпроси, критериите и изисквания за
оценяване, структурата и времетраенето на отговора .
Те се упражняват върху теста – разговор , като записват гласовете си и така анализират индивидуалното си ниво по
отношение изискванията на задачата и нейното времетраене.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/90747/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae

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 !
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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 !
ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрира промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие. Изготвя различни търговски договори и осъщствява процесулано
представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
Е. Сандов
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
www.kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/90746/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

ТЪРГОВСКО
ПРАВО
"ИЗКУПУВАМЕ"
ФИРМИ
СЪС
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
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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 !
ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрира промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие. Изготвя различни търговски договори и осъщствява процесулано
представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
Е. Сандов
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
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www.kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/90745/tyrgovsko-pravo---izkupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna

cours de bulgare pour
Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/90744/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/90743/nemski-ezik---individualno--i-v-malki-grupi

Just Dance 2015
Just Dance 2015, за PlayStation 4
http://obiavidnes.com/obiava/90742/just-dance-2015

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
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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/90741/chehiya-bez-posrednici

СТРОИТЕЛИ И ЗАВАРЧИЦИ ЗА ЧЕХИЯ
Строители и заварчици:
Зидари – 5 евро/час – 1300 евро/месец
Фаянс и теракот - 6 евро/час – 1560 евро/месец
Топлоизолация – 10 евро/кв.м.
ВиК – 5 евро/час – 1300 евро/месец
Гипсокартон – 6 евро/час – 1560 евро/месец
Шпакловка – 6 евро/час – 1560 евро/месец
Арматура – 4.5 евро/час – 1170 евро/месец
Заварчици:
Електродъгово – 5 евро/час – 1300 евро/месец
СО2 – от 5 – 7 евро/час - от 1300 – 1700 евро/месец
Аргон – от 6 до 8 евро/час – от 1560 до 1800 евро/месец
Трудов договор, осигуровки, аванси до заплата, осигурена квартира. Тел: 00420777073962, 0877504258
http://obiavidnes.com/obiava/90740/stroiteli-i-zavarchici-za-chehiya

Petz Countryside
Petz Countryside, за 3DS
http://obiavidnes.com/obiava/90739/petz-countryside

Rocksmith 2014 Edition Cable Bundle
Rocksmith 2014 Edition Cable Bundle, за PlayStation 4
http://obiavidnes.com/obiava/90738/rocksmith-2014-edition-cable-bundle

Строители и общи работници-Чехия
Набор на персонал за работа в стройтелството за Чехия, майстори и общи
работници широко спектърен профил: Зидаро мазачи , , гипсокартон, фаянс и
теракот, хидроизолация-6 евро на час, арматуристи, куфражисти-5 евро на
час , топлоизолация 9-12 евро на квадрат , общи работници-4 евро на
час.10 часов работен ден 6 дена в седмицата.Подсигорена е квартира,
сключва се постоянен трудов договор, не се изисква владеенето на език
http://obiavidnes.com/obiava/90737/stroiteli-i-obshti-rabotnici-chehiya

набираме складови работници и електрокаристи
Набор на складови работници до 40 г. за работа в складови бази на веригета магазини на Кауфланд, Теско, Пени маркет в
Чехия. часов работен ден 6 дена в седмицата заплата 900-950 евро -подсигурена квартира, трудов договор, осигуровки.
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Набор на електрокаристи до 48 г. за Чехия заплата 1100 евро, подсигурена квартира , трудов договор, осигуровки.Език не
се изисква,да се свързват сериозни и отговорни кандидати.
http://obiavidnes.com/obiava/90736/nabirame-skladovi-rabotnici-i-elektrokaristi

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/90735/kvalificiran-i-nekvalificiran-personal-za-rabota

The Crew Day 1 Limited Edition - PRE-ORDER
The Crew Day 1 Limited Edition - PRE-ORDER, за PlayStation 4
http://obiavidnes.com/obiava/90734/the-crew-day-1-limited-edition---pre-order

LEGO Legends of Chima: Lavals Journey
LEGO Legends of Chima: Lavals Journey, за 3DS
http://obiavidnes.com/obiava/90733/lego-legends-of-chima-lavals-journey

Switch Cisco Catalyst WS-C2960X-48LPD-L
Switch Cisco Catalyst WS-C2960X-48LPD-L, 48 Port 1000Mbps, PoE, 2x10G/SFP
http://obiavidnes.com/obiava/90732/switch-cisco-catalyst-ws-c2960x-48lpd-l

Switch Cisco Catalyst WS-C2960X-48LPS-L
Switch Cisco Catalyst WS-C2960X-48LPS-L, 48 Port 1000Mbps, PoE, 4x1G/SFP
http://obiavidnes.com/obiava/90731/switch-cisco-catalyst-ws-c2960x-48lps-l

Switch Cisco Catalyst WS-C2960X-48TD-L
Switch Cisco Catalyst WS-C2960X-48TD-L, 48 Port 1000Mbps, 2x10G/SFP
http://obiavidnes.com/obiava/90730/switch-cisco-catalyst-ws-c2960x-48td-l

Switch Cisco Catalyst WS-C2960X-48TS-L
Switch Cisco Catalyst WS-C2960X-48TS-L, 48 Port 1000Mbps, 4x1G/SFP
http://obiavidnes.com/obiava/90729/switch-cisco-catalyst-ws-c2960x-48ts-l

Switch Cisco Catalyst WS-C3850-24P-E
Switch Cisco Catalyst WS-C3850-24P-E, 24 Port 1000Mbps, PoE
http://obiavidnes.com/obiava/90728/switch-cisco-catalyst-ws-c3850-24p-e

Switch Cisco Catalyst WS-C3850-24P-L
Switch Cisco Catalyst WS-C3850-24P-L, 24 Port 1000Mbps, PoE
http://obiavidnes.com/obiava/90727/switch-cisco-catalyst-ws-c3850-24p-l

Страница 21/91

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

23.11.2014

Switch Cisco Catalyst WS-C3850-24P-S
Switch Cisco Catalyst WS-C3850-24P-S, 24 Port 1000Mbps, PoE
http://obiavidnes.com/obiava/90726/switch-cisco-catalyst-ws-c3850-24p-s

Switch Cisco Catalyst WS-C3850-24PW-S
Switch Cisco Catalyst WS-C3850-24PW-S, 24 Port 1000Mbps, PoE
http://obiavidnes.com/obiava/90725/switch-cisco-catalyst-ws-c3850-24pw-s

Switch Cisco Catalyst WS-C3850-24T-E
Switch Cisco Catalyst WS-C3850-24T-E, 24 Port 1000Mbps
http://obiavidnes.com/obiava/90724/switch-cisco-catalyst-ws-c3850-24t-e

Switch Cisco Catalyst WS-C3850-24T-L
Switch Cisco Catalyst WS-C3850-24T-L, 24 Port 1000Mbps
http://obiavidnes.com/obiava/90723/switch-cisco-catalyst-ws-c3850-24t-l

Switch Cisco Catalyst WS-C3850-48F-S
Switch Cisco Catalyst WS-C3850-48F-S, 48 Port 1000Mbps, Full PoE
http://obiavidnes.com/obiava/90722/switch-cisco-catalyst-ws-c3850-48f-s

Продавам електрическa въдицa
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/90721/prodavam-elektricheska-vydica

Продавам металотърсач с PIC контролер.
Продавам металотърсач с PIC контролер. Отделя металите (феромагнитни и др.) Не се влияе от вода, метални соли в
почвата и др. такива. Звукова и светлинна индикация. В комплекта влиза и DVD с над 30 схеми и техн. документация на
професионални и любителски металотърсачи, както и книгата "Калетата по българските земи". http://gold2013.tk/ За
контакти GSM 0876709831
http://obiavidnes.com/obiava/90720/prodavam-metalotyrsach-s-pic-kontroler

Switch Cisco Catalyst WS-C3850-48T-L
Switch Cisco Catalyst WS-C3850-48T-L, 48 Port 1000Mbps
http://obiavidnes.com/obiava/90719/switch-cisco-catalyst-ws-c3850-48t-l

Предлагаме инкубатори за люпене на яйца
Предлагаме инкубатори полуавтоматични тип люлка.
Температурата се регулира с прецизен терморегулатор.
Капацитета на предлаганите от нас инкубатори е за :
35 яйца, 55, 75 , 100, 150 и най големите който предлагаме
за 200 яйца. Гаранцията която поемаме е една
календарна година .За повече информация посетете
нашият сайт: www.inkubatorbg.alle.bg , или се
обадете на: GSM 0888291498, Skype - krasi0012
http://obiavidnes.com/obiava/90718/predlagame-inkubatori-za-lyupene-na-yayca

Страница 22/91

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

23.11.2014

Чехия - набира работници
Работници за Чехия - мъже , жени , семейства до 55 години :
- Складови работници : пакетиране и сортиране на хранителни и нехранителни продукти .
- Заводи за производство на пластмасови изделия , за перилни и почистващи препарати .
- Селско стопанство и животновъдство .
- Пивоварни заводи : "Козел" , " Гамбринус ", " Старопрамен " , " Крушовице”.
- Цехове за сандвичи и салати , фабрики за парфюми и бисквити , цех за кисело мляко , завод за шоколад .
- Складове на Кауфланд, Билла, Теско, Глобус, Алберт , Лидл .
- Птицекланица , фабрика за пастет .
- Строителство широкоспектърен профил .
- Общи работници в строителството .
- Заварчици на СО2 , аргон , електрод .
- Шлосери .
- Ел. техници .
- Електрокаристи .
Заплата от 700 – 1400 евро , в зависимост от позицията. Трудов договор , социални и здравни осигуровки по чешкото
законодателство поети от работодателя, които се признават и в България. Седмичен аванс от 40 - 60 евро, заплатата
е на следващия месец от 10 - 20 число за предходния . Не се изисква опит и владеенето на език . Осигурена квартира ,
към някои от позициите е безплатна. Работата не е сезонна , а постоянна . Готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/90716/chehiya---nabira-rabotnici

Чехия - строители и заварчици
Строители и заварчици :
- Зидари - 5 евро/час
- Фаянс , теракот - 6 евро/час
- Топлоизолация - 10 евро на квадрат
- ВиК - 5 евро/час
- Гипсокартон - 6 евро/час
- Шпакловка - 6 евро/час
- Арматура - 4.5 евро/час
- Ел.техници - 5 евро/час
Заварчици:
- Електродъгово - 5 евро/час
- СО2 - от 5 - 7 евро/час
- Аргон - от 6 до 8 евро/час
Трудов договор, осигуровки, аванси до заплата, осигурена квартира. Не се изисква език . Заминаване всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/90715/chehiya---stroiteli-i-zavarchici

Photo
Photo, Kodak C330, 4 Mpixel, 16MB, 3xOptical, 5xDigital zoom
http://obiavidnes.com/obiava/90714/photo-kodak-c330-4-mpixel-16mb--3xoptical-5xdigital-zoom

Sony Cyber Shot DSC-RX100M3
Sony Cyber Shot DSC-RX100M3, черен, 2.9x Optical Zoom(обектив), 24.3MPix, 7.5 cm (3.0”), SD, SDHC, SDXC, Micro USB,
HDMI micro
http://obiavidnes.com/obiava/90713/sony-cyber-shot-dsc-rx100m3

Sony Cyber Shot DSC-W830
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Sony Cyber Shot DSC-W830, виолетов, 8x Optical Zoom, 20.1MPix, 6.86 cm (2.7”), SD, SDHC, SDXC, Micro USB + калъф +
8GB card
http://obiavidnes.com/obiava/90712/sony-cyber-shot-dsc-w830

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/90711/razgovoren-angliyski

Bulgarian for foreigners
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian for foreigner speakers through the following
languages:
- English
- French
-Russian
The studies include all levels – from basics (A1) to experts (C1).
If you own a business here, bought a house or you have just decided to live here, in those cases it is necessary to start learning
Bulgarian for your daily contacts and normal lifestyle.
During your process of learning Bulgarian you also will get knowledge in Bulgarian customs, daily life, special features of
Bulgarian psychology. The reason to do this is because you get in comfort with better and faster adaptation in the new foreign
language area.
No textbook is needed - the language school offers its own learning system and methods - free for our students. Methods we offer
are modern and based on the communication approach and logical assimilation to the lexical and phonetic skills you need . In our
system we offer complex of well balanced :
• Grammar
• Phonetic
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• 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/90710/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/90709/ruski-ezik---individualno-i-v-malki-grupi

Разговорен Английски с бизнес насоченост
Езикова школа Абилити организира курс по разговорен Английски с бизнес насоченост . Учебните материали са по
системата за бизнес английски на Oxford University . Курсът е предназначен за курсисти, завършили първо ниво бизнес
английски (Elementary) и има за цел поддържане и усъвършенстване на придобитите знания.
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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/90708/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

Плот от неръждаема стомана
Изработка от неръждаема стомана или черно всякакви модели.Напълно професионално,качествено и с гаранция.Цени без
конкуренция.Производител,изработил поръчки за голяма част известни ресторанти,заведения,банки,организациии и
молове.Работим и като подизпълнители на изделия към фирми.
http://obiavidnes.com/obiava/90707/plot-ot-neryjdaema-stomana

Работа в Чехия
Мъже , жени , семейства до 55 години за работа в Чехия като неквалифициран персонал на следните позиции : складове
на Кауфланд , Теско , Лидл , Билла , Алберт , Пени маркет , бирена фабрика , завод за Кока Кола , склад за пакетиране на
санитарни продукти , сортиране на хранителни стоки , персонал за почистване , пекарна , месокомбинат , сладкарски цех
, цех за кисело мляко , фабрика за парфюми , завод за шоколад , оранжерии , завод за производство на пластмасови
изделия , общи работници и др . Заплата от 700 - 900 евро в зависимост от позицията.Квалифициран персонал :
строители , заварчици , шлосери , цех за сухо боядисване ( лаковна) , монтажници на алуминиева и ПВЦ дограма , електро
и мотокаристи . Заплата от 900 - 1400 евро в зависимост от позицията.Трудов договор , социални и здравни осигуровки .
Седмичен аванс от 1000 - 1500 крони ( 40 – 60 евро ) до първа заплата , която е на 10-то число на следващия месец за
предходния, осигурена квартира ( на места безплатна ) . Не се изисква език . Да се свързват с нас хора само с нагласа за
дългосрочна работа .За ваше спокойствие и сигурност сме осигурили транспорт, с който Ви откарват директно до
работодателя, без да Ви изпращат от София на автобуса и да се притеснявате, дали след като пристигнете ще Ви
посрещне някой там .За ваше спокойствие и сигурност сме осигурили транспорт, с който Ви откарват директно до
работодателя, без да Ви изпращат от София на автобуса и да се притеснявате, дали след като пристигнете ще Ви
посрещне някой там .Телефон за контакт: 0896598261
http://obiavidnes.com/obiava/90706/rabota-v-chehiya

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
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• 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/90705/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/90704/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
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образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди 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/90703/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
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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/90702/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

Sony Cyber Shot DSC-W830
Sony Cyber Shot DSC-W830, розов, 8x Optical Zoom, 20.1MPix, 6.86 cm (2.7”), SD, SDHC, SDXC, Micro USB + калъф + 8GB
card
http://obiavidnes.com/obiava/90701/sony-cyber-shot-dsc-w830

Sony Cyber Shot DSC-W830
Sony Cyber Shot DSC-W830, сребрист, 8x Optical Zoom, 20.1MPix, 6.86 cm (2.7”), SD, SDHC, SDXC, Micro USB + калъф +
8GB card
http://obiavidnes.com/obiava/90700/sony-cyber-shot-dsc-w830

Sony Cyber Shot DSC-W830
Sony Cyber Shot DSC-W830, черен, 8x Optical Zoom, 20.1MPix, 6.86 cm (2.7”), SD, SDHC, SDXC, Micro USB + калъф + 8GB
card
http://obiavidnes.com/obiava/90699/sony-cyber-shot-dsc-w830

Sony Exmor APS HD ILCE-5100L
Sony Exmor APS HD ILCE-5100L, бял, 16x Optical Zoom(обектив), 24.3MPix, 7.5 cm (3.0”), SD, SDHC, SDXC, Micro USB,
HDMI micro + Обектив 16-50mm Power Zoom Lens
http://obiavidnes.com/obiava/90698/sony-exmor-aps-hd-ilce-5100l

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/90697/30-50-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/90696/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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
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Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрира промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие. Изготвя различни търговски договори и осъщствява процесулано
представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.

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/90695/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os
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Предлагаме Инкубатори за всякакав вид яйца
Инкубатори полуавтоматични и автоматични тип люлка за 18яйца,35яйца,55яйца,75яйца,100яйца и 150яйца. Поемаме
гаранция за своите инкубатори за един сезон.Начина за употреба е лесен дори за начинаещти клиенти.Инкубаторите са
предназначени за домашна употреба.На люлката няма гнезда поради това може да се слагат всяакакъв вид яйца.
Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с цифров дисплей с точност до 0.01градуса.Възможност за
доставка с куриер до всяка точка на страната.Заповядайте на сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.За
връзка с нас - 0988886086.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/90694/predlagame-inkubatori-za-vsyakakav-vid-yayca

Sony Exmor APS HD ILCE-5100Y
Sony Exmor APS HD ILCE-5100Y, черен, 55x Optical Zoom(обектив), 24.3MPix, 7.5 cm (3.0”), SD, SDHC, SDXC, Micro USB,
HDMI micro + Обектив 16-50mm & 55-210mm Zoom Lenses
http://obiavidnes.com/obiava/90693/sony-exmor-aps-hd-ilce-5100y

Sony Exmor APS HD ILCE-5100
Sony Exmor APS HD ILCE-5100, черен, 24.3MPix, 7.5 cm (3.0”), SD, SDHC, SDXC, Micro USB, HDMI micro
http://obiavidnes.com/obiava/90692/sony-exmor-aps-hd-ilce-5100

Sony Exmor APS HD ILCE-6000
Sony Exmor APS HD ILCE-6000, сребрист, 24.3 MPix, 7.5 cm (3.0”),SD, SDHC, SDXC, HDMI micro, Micro USB
http://obiavidnes.com/obiava/90691/sony-exmor-aps-hd-ilce-6000

Строители и заварчици за Чехия
Строители и заварчици:
Зидари – 5 евро/час – 1300 евро/месец
Фаянс и теракот - 6 евро/час – 1560 евро/месец
Топлоизолация – 10 евро/кв.м.
ВиК – 5 евро/час – 1300 евро/месец
Гипсокартон – 6 евро/час – 1560 евро/месец
Шпакловка – 6 евро/час – 1560 евро/месец
Арматура – 4.5 евро/час – 1170 евро/месец
Заварчици:
Електродъгово – 5 евро/час – 1300 евро/месец
СО2 – от 5 – 7 евро/час - от 1300 – 1700 евро/месец
Аргон – от 6 до 8 евро/час – от 1560 до 1800 евро/месец
Трудов договор, осигуровки, аванси до заплата, осигурена квартира. Тел: 00420777073962, 0877504258
http://obiavidnes.com/obiava/90690/stroiteli-i-zavarchici-za-chehiya

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

Страница 31/91

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

23.11.2014

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/90689/rabota-v-chehiya-bez-posrednici

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
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http://obiavidnes.com/obiava/90688/rabota-v-chehiya-bez-posrednici

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/90687/rabota-v-chehiya-bez-posrednici

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
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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/90686/rabota-v-chehiya-bez-posrednici

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/90685/rabota-v-chehiya-bez-posrednici

Работа в Чехия БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
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Работа за мъже,жени и семейства до 55 год. за следните позиции :
1. з-д за кис.мляко – 80 CZK - 880 EUR
2. месокомбинат – 80 CZK – 880 EUR
3. пекарна – 70 CZK – 770 EUR
4. з-д за шоколад – 70 CZK – 770 EUR
5. склад за санитарни продукти – 80 CZK – 880 EUR
6. склад плод и зеленчук 70 CZK – 770 EUR
7. цех за сандвичи – 75 CZK – 825 EUR
8. ф-ка за пастет – 75 CZK – 825 EUR
9. оранжерии 75 CZK – 825 EUR
10. склад Пенни Маркет – на заработка (само мъже до 40 год. средно се заработват по 900 евро на месец ),
11. Теско, Кауфланд – 80 CZK – 880 EUR
12. камериерки – 75 CZK – 825 EUR
13. сладкарски цех – 80 CZK – 880 EUR
14. лаковна (бояджийски цех) – 70 CZK – 770 EUR
15. птицекланица – 80 CZK – 880 EUR
16. ф-ка за парфюми – 85 CZK – 935 EUR
17. з-д Шкода от 90 до 130 CZK ( 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/90684/rabota-v-chehiya-bez-posrednici

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
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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/90683/rabota-v-chehiya-bez-posrednici

Sony Exmor FULL FRAME ILCE-7S
Sony Exmor FULL FRAME ILCE-7S, черен, ISO: до 409 600, 12.2 MPix, 7.5 cm (3.0”),SD, SDHC, SDXC, HDMI micro, Micro
USB
http://obiavidnes.com/obiava/90682/sony-exmor-full-frame-ilce-7s

Gigabyte Arty A3
Gigabyte Arty A3, GPS, поддържа 2 sim карти, 5" (12.7 cm), четириядрен MTK MT6582 1.3GHz, 1GB RAM, 4GB памет
(microSD слот), Andoid 4.4, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/90681/gigabyte-arty-a3

Switch Cisco Catalyst WS-C2960S-48TS-S
Switch Cisco Catalyst WS-C2960S-48TS-S, 48 Port 1000Mbps, 2xSFP
http://obiavidnes.com/obiava/90680/switch-cisco-catalyst-ws-c2960s-48ts-s

Switch Cisco Catalyst WS-C2960S-F24PS-L
Switch Cisco Catalyst WS-C2960S-F24PS-L, 24 Port 1000Mbps, PoE, 2xSFP
http://obiavidnes.com/obiava/90679/switch-cisco-catalyst-ws-c2960s-f24ps-l

Switch Cisco Catalyst WS-C2960X-24PSQ-L
Switch Cisco Catalyst WS-C2960X-24PSQ-L, 24 Port 1000Mbps, PoE, 2xSFP, 2x1GBT
http://obiavidnes.com/obiava/90678/switch-cisco-catalyst-ws-c2960x-24psq-l

Switch Cisco Catalyst WS-C2960XR-24PD-I
Switch Cisco Catalyst WS-C2960XR-24PD-I, 24 Port 1000Mbps, PoE, 2xSFP+
http://obiavidnes.com/obiava/90677/switch-cisco-catalyst-ws-c2960xr-24pd-i

Switch Cisco Catalyst WS-C2960XR-24PS-I
Switch Cisco Catalyst WS-C2960XR-24PS-I, 24 Port 1000Mbps, PoE, 4xSFP
http://obiavidnes.com/obiava/90676/switch-cisco-catalyst-ws-c2960xr-24ps-i

Switch Cisco Catalyst WS-C2960XR-24TD-I
Switch Cisco Catalyst WS-C2960XR-24TD-I, 24 Port 1000Mbps, 2xSFP+
http://obiavidnes.com/obiava/90675/switch-cisco-catalyst-ws-c2960xr-24td-i
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Switch Cisco Catalyst WS-C2960XR-24TS-I
Switch Cisco Catalyst WS-C2960XR-24TS-I, 24 Port 1000Mbps, 4xSFP
http://obiavidnes.com/obiava/90674/switch-cisco-catalyst-ws-c2960xr-24ts-i

Switch Cisco Catalyst WS-C2960XR-48FPD-I
Switch Cisco Catalyst WS-C2960XR-48FPD-I, 48 Port 1000Mbps, PoE, 2xSFP+
http://obiavidnes.com/obiava/90673/switch-cisco-catalyst-ws-c2960xr-48fpd-i

Транспортни услуги и хамали за София и страната
Хамали Грийн ЕООД
Транспортни услуги от 1 до 20 тона
Разполагаме с бусове за центъра
Предлагаме камиони с палетна количка и борд
Курсове за цяла България
Хамалски услуги по желание на клиента
Безплатен оглед
0886916355
0897999317
http://hamaligreen.bg
http://obiavidnes.com/obiava/90672/transportni-uslugi-i-hamali-za-sofiya-i-stranata

Switch Cisco Catalyst WS-C2960XR-48FPS-I
Switch Cisco Catalyst WS-C2960XR-48FPS-I, 48 Port 1000Mbps, PoE, 4xSFP
http://obiavidnes.com/obiava/90671/switch-cisco-catalyst-ws-c2960xr-48fps-i

Switch Cisco Catalyst WS-C2960XR-48LPD-I
Switch Cisco Catalyst WS-C2960XR-48LPD-I, 48 Port 1000Mbps, PoE, 2xSFP+
http://obiavidnes.com/obiava/90670/switch-cisco-catalyst-ws-c2960xr-48lpd-i

Switch Cisco Catalyst WS-C2960XR-48LPS-I
Switch Cisco Catalyst WS-C2960XR-48LPS-I, 48 Port 1000Mbps, PoE, 4xSFP
http://obiavidnes.com/obiava/90669/switch-cisco-catalyst-ws-c2960xr-48lps-i

Квантов Анализатор на здравословното състояние
Квантов Анализатор на здравословното състояние
Квантови 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.
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Квантов 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 сто показатели за Вашето
здраве и ще бъдат отчетени най-ранни признаци на клетъчна промяна в органите и тъканите. Дори да има единични
клетки с патологични промени, анализаторът може да улови промените на тези клетки и да прогнозира болестта, като
по този начин дава възможност да предотвратите различните хронични заболявания. Квантовият метод на
диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Този метод на анализ е нов, бърз, точен и е особено подходяща за следене на лечебните резултати в медицината.
Апаратът отчита повече от 30 основни точки на анализ, включително сърдечно-съдово и мозъчно-съдово състояние,
минерална костна плътност, микроелементи, олово в кръвта, ревматизъм, бял дроб и дихателни пътища, нефропатия,
кръвна захар, стомах и черва, черния дроб и жлъчката, черепните нерви, гинекология, простата, болест на костите,
микроелементите селен, желязо, цинк и калций и др.
Цена 500лв
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/90668/kvantov-analizator-na-zdravoslovnoto-systoyanie

Целутрон за отслабване
Целутрон за отслабване
електроимпулсен целутрон модел 2011 г.Грижа за вашето здраве, може да се използува и в домашни условия.
Апаратът за ускоряване на метаболизма и редукция на телесните мазнини е устройство създадено с методите на
съвременната медицина, с активно използване на последните научни изследвания в областта на медицината,
физиотерапията и козметиката, с отчитане на биологичното и физиологично взаимодействие между мазинините и
мускулната тъкан в човешкото тяло и биохимията на човешкият организъм.
Действието на уреда използва нормалните принципи на функциониране на човешкото тяло; крайната цел е да се
постигне естествено ускоряване на метаболизма, в пълно съответствие с природата на организма, използвайки само
естествените процеси в тялото.
Основни функции и режими на работа :
- Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста, Физиотерапия и Лифтинг
F1 Мускулен масаж, релакс и Физиотерапия:
F2 Тонизиране
F3 Стимулация на кръвната и лимфната циркулация – при уморени крака, варикозни вени, целулит и след липосукция
F4 Редуциране на теглото и стягане на тъканите . Цена650
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
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http://obiavidnes.com/obiava/90667/celutron-za-otslabvane

"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 !
ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрира промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие. Изготвя различни търговски договори и осъщствява процесулано
представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
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+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
www.kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/90666/izkupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata-otgovornost-za-

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 !
ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрира промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие. Изготвя различни търговски договори и осъщствява процесулано
представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.
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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/90665/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

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 !
ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрира промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие. Изготвя различни търговски договори и осъщствява процесулано
представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
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В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.

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/90664/tyrgovsko-pravo---izkupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna

Switch Cisco Catalyst WS-C2960XR-48TD-I
Switch Cisco Catalyst WS-C2960XR-48TD-I, 48 Port 1000Mbps, 2xSFP+
http://obiavidnes.com/obiava/90663/switch-cisco-catalyst-ws-c2960xr-48td-i

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/90662/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

Switch Cisco Catalyst WS-C2960XR-48TS-I
Switch Cisco Catalyst WS-C2960XR-48TS-I, 48 Port 1000Mbps, 4xSFP
http://obiavidnes.com/obiava/90661/switch-cisco-catalyst-ws-c2960xr-48ts-i

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.
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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/90660/frenski-ezik---individualno-obuchenie

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/90659/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

Български език за чужденци
Езикова школа АБИЛИТИ предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски ,
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
Ако имате бизнес в България , купили сте си имот или просто сте решили да живеете тук , наложително е да говорите
български във вашите ежедневни контакти .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система , която се предоставя безплатно на курсистите .
Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е базирана на комуникативния подход и логическото
усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен материал . На курсистите се предоставя комплексно :
• Грамматика
• Фонетика
• Разговор
• Четене
• Слушане
При индивидуалното обучение методиката е съобразена с индивидуалните потребности , особености и професия на
курсиста . То се провежда в удобно за курсиста време , както и има вариант за посещения на преподавател във вашия
офис .
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
• общ курс по български
• бизнес курс
• разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
Продължителността на обучение за всяко ниво е 30 учебни часа / 15 академични / . два пъти в седмицата – 2 месеца .
Цената на академичен час / два учебни / е 20 лева.
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
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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/90658/bylgarski-ezik-za-chujdenci

ПРОДАЖБА НА ФИРМА
Адвокатска Кантора "investconsult Group"-КОМПЛЕКСНИ ПРАВНИ УСЛУГИ-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.
Адвокатска Кантора "investconsult Group"
тел:0897558320 0887189403
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/90657/prodajba-na-firma

Адвокатска Кантора "investconsult Group"-КОМПЛЕКСНИ ПРАВНИ УСЛУГИ-Продажба на
Фирма;
Адвокатска Кантора "investconsult Group"-КОМПЛЕКСНИ ПРАВНИ УСЛУГИ-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.
Адвокатска Кантора "investconsult Group"
тел:0897558320 0887189403
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/90656/advokatska-kantora-investconsult-group-kompleksni-pravni-uslugi-prodajba-na-fi
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Switch Cisco Catalyst WS-C3560X-24T-L
Switch Cisco Catalyst WS-C3560X-24T-L, 24 Port 1000Mbps
http://obiavidnes.com/obiava/90655/switch-cisco-catalyst-ws-c3560x-24t-l

Switch Cisco Catalyst WS-C3750X-12S-E
Switch Cisco Catalyst WS-C3750X-12S-E, 12 Port 1000Mbps SFP
http://obiavidnes.com/obiava/90654/switch-cisco-catalyst-ws-c3750x-12s-e

Промоция 5% отстъпка на Интериорни врати от Каракашев
Станете част от нашата 5% промоция на интериорни врати. Промоцията важи до края на годината и е за всички наши
продукти. Предлагаме ви да разгледате всички наши оферти: http://www.xn--80acbggrbac8bclycdxk.com/
http://obiavidnes.com/obiava/90653/promociya-5-otstypka-na-interiorni-vrati-ot-karakashev

Само сега до края на годината 5% отстъпка на всички врати
Направете един страхотен подарък на вашия дом, като се възползвате от нашата 5% промоция. Всички наши оферти
можете да видите тук: http://xn----7sbfoapdp2cdtf0f.com/
http://obiavidnes.com/obiava/90652/samo-sega-do-kraya-na-godinata-5-otstypka-na-vsichki-vrati

Само сега 5% отстъпка на всички наши врати!
В края на годината ви предлагаме една страхотна оферта на всички наши продукти. Ето къде можете да видите всичко
оферти за нашите продукти: http://www.xn----7sbbediizdzip6bvi.com/
http://obiavidnes.com/obiava/90651/samo-sega-5-otstypka-na-vsichki-nashi-vrati

Промоция от 5% всички врати от Каракашев
Възползвайте се от нашата 5% промоция която важи до края на годината. Всички наши продукти може те да видите
тук: http://www.xn--80aabcdic5abbc2a1ad7be9a.com/
http://obiavidnes.com/obiava/90650/promociya-ot-5-vsichki-vrati-ot-karakashev

ПРОМОЦИЯ - 5% Отстъпка на всички Врати до края на 2014 година!
5% Промоция на всички Блиндирани (Метални) Врати, Решетки, Входни Врати, Пощенски Кутии и много други артикули
закупени до края на 2014 г. - Направете своя дом по-красив и Защитен!
За Поръчки:
http://www.metalnivratibg.com/
http://obiavidnes.com/obiava/90649/promociya---5-otstypka-na-vsichki-vrati-do-kraya-na-2014-godina

ПРЕДЛАГАМЕ РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства,БЕЗ КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на подове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/90648/predlagame-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-i-posrednici--v-

РАБОТА В ЧЕХИЯ - ЗАМИНАВАНЕ ВЕДНАГА

БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ

Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства,БЕЗ КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
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на подове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/90647/rabota-v-chehiya----zaminavane-vednaga----bez--komision-v-bylgariya

СИГУРНА РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства,БЕЗ КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на подове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/90646/sigurna-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-v-bylgariya

СИГУРНА РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства,БЕЗ КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на подове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/90645/sigurna-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-v-bylgariya

ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА РАБОТА В ЧЕХИЯ-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства,БЕЗ КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на подове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/90644/podbor-na-personal-za-rabota-v-chehiya-bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ЛЕГАЛНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства,БЕЗ КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на подове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
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http://obiavidnes.com/obiava/90643/chehiya-legalna-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ГАРАНТИРАНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА (БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ)
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства,БЕЗ КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на подове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/90642/chehiya-garantirana-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-i-posrednici-v-b

ПРЕДЛАГАМЕ РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства,БЕЗ КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на подове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/90641/predlagame-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства,БЕЗ КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на подове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/90640/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-i-posrednici-v

ЧЕХИЯ-ГАРАНТИРАНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства,БЕЗ КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на подове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/90639/chehiya-garantirana-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-i-posrednici-v-by

ПРЕДЛАГАМЕ РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
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Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства,БЕЗ КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на подове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/90638/predlagame-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-i-posrednici--v-

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства,БЕЗ КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на подове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/90637/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-bez-komision-v-bylgariya

СИГУРНА РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства,БЕЗ КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на подове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/90636/sigurna-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-v-bylgariya

ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА РАБОТА В ЧЕХИЯ-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства,БЕЗ КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на подове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/90635/podbor-na-personal-za-rabota-v-chehiya-bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ЛЕГАЛНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства,БЕЗ КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на подове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
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http://obiavidnes.com/obiava/90634/chehiya-legalna-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ГАРАНТИРАНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА (БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ)
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства,БЕЗ КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на подове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/90633/chehiya-garantirana-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-i-posrednici-v-b

ПРЕДЛАГАМЕ РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства,БЕЗ КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на подове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/90632/predlagame-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства,БЕЗ КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на подове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/90631/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-i-posrednici-v

ЧЕХИЯ-ГАРАНТИРАНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства,БЕЗ КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на подове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/90630/chehiya-garantirana-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-i-posrednici-v-by

Switch Cisco Catalyst WS-C3750X-12S-S
Switch Cisco Catalyst WS-C3750X-12S-S, 12 Port 1000Mbps SFP
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http://obiavidnes.com/obiava/90629/switch-cisco-catalyst-ws-c3750x-12s-s

Switch Cisco Catalyst WS-C3750X-24P-S
Switch Cisco Catalyst WS-C3750X-24P-S, 24 Port 1000Mbps, PoE
http://obiavidnes.com/obiava/90628/switch-cisco-catalyst-ws-c3750x-24p-s

Switch Cisco Catalyst WS-C3750X-24S-E
Switch Cisco Catalyst WS-C3750X-24S-E, 24 Port 1000Mbps SFP
http://obiavidnes.com/obiava/90627/switch-cisco-catalyst-ws-c3750x-24s-e

ТЪРГОВСКО ПРАВО - Покупко - Продажба на Фирми със Задължения ... Предлагаме
Перфектно Съдействие за 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/90626/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya--predlagame-perf

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/90625/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/90624/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/90623/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Switch Cisco Catalyst WS-C3750X-48T-L
Switch Cisco Catalyst WS-C3750X-48T-L, 48 Port 1000Mbps
http://obiavidnes.com/obiava/90622/switch-cisco-catalyst-ws-c3750x-48t-l

Чехия - набира работници
Работници за Чехия - мъже , жени , семейства до 55 години :
- Складови работници : пакетиране и сортиране на хранителни и нехранителни продукти .
- Заводи за производство на пластмасови изделия , за перилни и почистващи препарати .
- Селско стопанство и животновъдство .
- Пивоварни заводи : "Козел" , " Гамбринус ", " Старопрамен " , " Крушовице”.
- Цехове за сандвичи и салати , фабрики за парфюми и бисквити , цех за кисело мляко , завод за шоколад .
- Складове на Кауфланд, Билла, Теско, Глобус, Алберт , Лидл .
- Птицекланица , фабрика за пастет .
- Строителство широкоспектърен профил .
- Общи работници в строителството .
- Заварчици на СО2 , аргон , електрод .
- Шлосери .
- Ел. техници .
- Електрокаристи .
Заплата от 700 – 1400 евро , в зависимост от позицията. Трудов договор , социални и здравни осигуровки по чешкото
законодателство поети от работодателя, които се признават и в България. Седмичен аванс от 40 - 60 евро, заплатата
е на следващия месец от 10 - 20 число за предходния . Не се изисква опит и владеенето на език . Осигурена квартира ,
към някои от позициите е безплатна. Работата не е сезонна , а постоянна . Готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39
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Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/90621/chehiya---nabira-rabotnici

Чехия - набира работници
Работници за Чехия - мъже , жени , семейства до 55 години :
- Складови работници : пакетиране и сортиране на хранителни и нехранителни продукти .
- Заводи за производство на пластмасови изделия , за перилни и почистващи препарати .
- Селско стопанство и животновъдство .
- Пивоварни заводи : "Козел" , " Гамбринус ", " Старопрамен " , " Крушовице”.
- Цехове за сандвичи и салати , фабрики за парфюми и бисквити , цех за кисело мляко , завод за шоколад .
- Складове на Кауфланд, Билла, Теско, Глобус, Алберт , Лидл .
- Птицекланица , фабрика за пастет .
- Строителство широкоспектърен профил .
- Общи работници в строителството .
- Заварчици на СО2 , аргон , електрод .
- Шлосери .
- Ел. техници .
- Електрокаристи .
Заплата от 700 – 1400 евро , в зависимост от позицията. Трудов договор , социални и здравни осигуровки по чешкото
законодателство поети от работодателя, които се признават и в България. Седмичен аванс от 40 - 60 евро, заплатата
е на следващия месец от 10 - 20 число за предходния . Не се изисква опит и владеенето на език . Осигурена квартира ,
към някои от позициите е безплатна. Работата не е сезонна , а постоянна . Готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/90620/chehiya---nabira-rabotnici

КОМПЛЕКСНИ ПРАВНИ УСЛУГИ ЗА ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ – АД, ЕАД, ООД, ЕООД –
Перфектно Съдействие за Освобождаване от Фирмените 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
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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/90619/kompleksni-pravni-uslugi-za-firmi-sys-zadyljeniya--ad-ead-ood-eood--perfektn

11.6" (29.46 cm) Lenovo ThinkPad Helix (N3Z6CBM)
11.6" (29.46 cm) Lenovo ThinkPad Helix (N3Z6CBM), 3G, двуядрен Intel Core i7-3667U 2/3.2 GHz, 8GB RAM, 256GB SSD, USB
3.0, Windows 8 Pro, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/90618/116-2946-cm-lenovo-thinkpad-helix-n3z6cbm

10.1" (25.65 cm) Sony Xperia Z2
10.1" (25.65 cm) Sony Xperia Z2, GPS, четириядрен Qualcomm APQ8074AB 2.3 GHz, 3GB RAM, 16GB Flash памет, mUSB &
MHL, Wi-Fi, BT, OS Android, 426 g + Cradle DK39, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/90617/101-2565-cm-sony-xperia-z2

8"(20.32 cm) Sony Xperia Z3 Compact
8"(20.32 cm) Sony Xperia Z3 Compact, 3G, GPS, четириядрен Qualcomm Snapdragon 801 2.5 GHz, 3 GB RAM, 16 GB Flash
памет (+microSD слот), 802.11a/b/g/n/ac, BT, Android, 270g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/90616/82032-cm-sony-xperia-z3-compact

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
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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/90615/rabota-v-chehiya-bez-posrednici

Строители и заварчици за Чехия
Строители и заварчици:
Зидари – 5 евро/час – 1300 евро/месец
Фаянс и теракот - 6 евро/час – 1560 евро/месец
Топлоизолация – 10 евро/кв.м.
ВиК – 5 евро/час – 1300 евро/месец
Гипсокартон – 6 евро/час – 1560 евро/месец
Шпакловка – 6 евро/час – 1560 евро/месец
Арматура – 4.5 евро/час – 1170 евро/месец
Заварчици:
Електродъгово – 5 евро/час – 1300 евро/месец
СО2 – от 5 – 7 евро/час - от 1300 – 1700 евро/месец
Аргон – от 6 до 8 евро/час – от 1560 до 1800 евро/месец
Трудов договор, осигуровки, аванси до заплата, осигурена квартира. Тел: 00420777073962, 0877504258
http://obiavidnes.com/obiava/90614/stroiteli-i-zavarchici-za-chehiya

8"(20.32 cm) Sony Xperia Z3 Compact
8"(20.32 cm) Sony Xperia Z3 Compact, 3G, GPS, четириядрен Qualcomm Snapdragon 801 2.5 GHz, 3 GB RAM, 16 GB Flash
памет (+microSD слот), 802.11a/b/g/n/ac, BT, Android, 270g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/90613/82032-cm-sony-xperia-z3-compact

8"(20.32 cm) Sony Xperia Z3 Compact
8"(20.32 cm) Sony Xperia Z3 Compact, 3G, GPS, четириядрен Qualcomm Snapdragon 801 2.5 GHz, 3 GB RAM, 16 GB Flash
памет (+microSD слот), 802.11a/b/g/n/ac, BT, Android, 270g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/90612/82032-cm-sony-xperia-z3-compact

Cisco Aironet 3700
Cisco Aironet 3700, 450 Mbps Access Point, 802.11ac Ctrlr AP
http://obiavidnes.com/obiava/90611/cisco-aironet-3700

Cisco Aironet 3700
Cisco Aironet 3700, 450 Mbps Access Point, 802.11ac Ctrlr AP
http://obiavidnes.com/obiava/90610/cisco-aironet-3700

Cisco Aironet 600
Cisco Aironet 600, 300 Mbps Access Point, 802.11a/g/n OfficeExtend AP
http://obiavidnes.com/obiava/90609/cisco-aironet-600
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Cisco Aironet 700
Cisco Aironet 700, 300 Mbps Access Point, 802.11n CAP702
http://obiavidnes.com/obiava/90608/cisco-aironet-700

Cisco Aironet 700
Cisco Aironet 700, 300 Mbps Access Point, 802.11n Standalone
http://obiavidnes.com/obiava/90607/cisco-aironet-700

Cisco Aironet 700W
Cisco Aironet 700W, 300 Mbps Access Point, with PoE
http://obiavidnes.com/obiava/90606/cisco-aironet-700w

ГЛАВА HEWLETT PACKARD Officejet Pro 8100 ePrinter series
ГЛАВА HEWLETT PACKARD Officejet Pro 8100 ePrinter series, HP Officejet Pro 8600 e-All-in-One series - 950XL Black/951XL
Cyan/Magenta/Yellow 4-pack - P№ C2P43AE - заб.: 2300p/3x1500p
http://obiavidnes.com/obiava/90605/glava-hewlett-packard-officejet-pro-8100-eprinter-series

32"(81.28 cm) Sony KDL-32W705B
32"(81.28 cm) Sony KDL-32W705B, LED Full HD TV BRAVIA, XR 200Hz, DVBS2-C/T2/S2, WLAN, HDMI, USB, Speakers + Sony
слушалки MDR-XD150, 2г
http://obiavidnes.com/obiava/90604/328128-cm-sony-kdl-32w705b

32"(81.28 cm) Sony KDL-32W706S
32"(81.28 cm) Sony KDL-32W706S, LED Full HD TV BRAVIA, XR 200Hz, DVBS2-C/T2/S2, WLAN, HDMI, USB, Speakers + Sony
Headset MDR-XD150, 2г
http://obiavidnes.com/obiava/90603/328128-cm-sony-kdl-32w706s

40"(101.60 cm) Sony KDL-40R450BB
40"(101.60 cm) Sony KDL-40R450BB, LED Full HD TV BRAVIA, XR 100Hz, DVB-C/T, HDMI, USB, Speakers + Sony слушалки
MDR-XD150, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/90602/4010160-cm-sony-kdl-40r450bb

40"(101.60 cm) Sony KDL-40R450BB
40"(101.60 cm) Sony KDL-40R450BB, LED Full HD TV BRAVIA, XR 100Hz, DVB-C/T, WLAN, HDMI, USB, Speakers + Sony
слушалки MDR-XD150, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/90601/4010160-cm-sony-kdl-40r450bb

48"(121.92 cm) Sony KDL-48W585
48"(121.92 cm) Sony KDL-48W585, LED Full HD TV BRAVIA, XR 100Hz, DVBS2-C/T2/S2, WLAN, HDMI, USB, Speakers + Sony
безжични слушалки MDR-RF855RK, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/90600/4812192-cm-sony-kdl-48w585

КОМПЛЕКСНИ ПРАВНИ УСЛУГИ ЗА ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ – АД, ЕАД, ООД, ЕООД –
Перфектно Съдействие за Освобождаване от Фирмените 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 !
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Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
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/90599/kompleksni-pravni-uslugi-za-firmi-sys-zadyljeniya--ad-ead-ood-eood--perfektn

49"(124.46 cm) Sony KD-49X8505
49"(124.46 cm) Sony KD-49X8505, 3D, 4K LED Ultra HD TV BRAVIA, XR 200Hz, DVBS2-C/T2/S2, Wi-Fi, Internet, HDMI, USB,
Speakers, Camera, Touchpad remote, 3D glasses+ Sony слушалки BDP-S6200B, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/90598/4912446-cm-sony-kd-49x8505

50"(127 cm) Sony KDL-50W705
50"(127 cm) Sony KDL-50W705, LED Full HD TV BRAVIA, XR 400Hz, DVBS2-C/T2/S2, WLAN, HDMI, USB, Speakers, + Sony
безжични слушалки MDR-RF855RK, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/90597/50127-cm-sony-kdl-50w705

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/90596/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-
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3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net
http://obiavidnes.com/obiava/90595/3d-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/90594/3d-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/90593/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

50"(127 cm) Sony KDL-50W706
50"(127 cm) Sony KDL-50W706, LED Full HD TV BRAVIA, XR 200Hz, DVBS2-C/T2/S2, WLAN, HDMI, USB, Speakers + Sony
безжични слушалки MDR-RF855RK
http://obiavidnes.com/obiava/90592/50127-cm-sony-kdl-50w706

55"(139.70 cm) Sony KD-55X8505B
55"(139.70 cm) Sony KD-55X8505B, 3D 4K LED Ultra HD, XR 200Hz, DVB-T/C/S, Wi-Fi, Internet, 2 pcs 3D glasses TDG-500P,
Port Replicator, Skype cam built-in, Touchpad remote, 3D passive+Sony Blu-ray Player BDP-S6200B, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/90591/5513970-cm-sony-kd-55x8505b

Гарантирана работа в Чехия
Мъже , жени , семейства до 55 години за работа в Чехия като неквалифициран персонал на следните позиции : складове
на Кауфланд , Теско , Лидл , Билла , Алберт , Пени маркет , бирена фабрика , завод за Кока Кола , склад за пакетиране на
санитарни продукти , сортиране на хранителни стоки , персонал за почистване , пекарна , месокомбинат , сладкарски
цех , цех за кисело мляко , фабрика за парфюми , завод за шоколад , оранжерии , завод за производство на пластмасови
изделия , общи работници и др . Заплата от 700 - 900 евро в зависимост от позицията.
Квалифициран персонал : строители , заварчици , шлосери , цех за сухо боядисване ( лаковна) ,
монтажници на
алуминиева и ПВЦ дограма , електро и мотокаристи . Заплата от 900 - 1400 евро в зависимост от позицията.
Трудов договор , социални и здравни осигуровки . Седмичен аванс от 1000 - 1500 крони ( 40 – 60 евро ) до първа заплата ,
която е на 10-то число на следващия месец за предходния, осигурена квартира ( на места безплатна ) . Не се изисква език
. Да се свързват с нас хора само с нагласа за дългосрочна работа .
За ваше спокойствие и сигурност сме осигурили транспорт, с който Ви откарват директно до работодателя, без да Ви
изпращат от София на автобуса и да се притеснявате, дали след като пристигнете ще Ви посрещне някой там .
Телефони за връзка : 0878 023 468 , 0892 976 509
Skype : rabota.eu
http://obiavidnes.com/obiava/90590/garantirana-rabota-v-chehiya
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Чехия - свободни работни позиции
Мъже , жени , семейства до 55 год. за работа в хлебопекарни, сладкарски цехове, цех за сандвичи, завод за пластмасови
изделия, фабрика за парфюми, склад за сортиране на плодове и зеленчуци, камериерки, фабрика за пастет, месокомбинат,
оранжерии, цех за салати, хартиена фабрика, цех за лепене на рекламни стикери, бояджийски цех, фабрика за бисквити,
селско стопанство и животновъдство, складови работници ,оранжерии , персонал за почистване и перални помещения .
Заплати от 700 -900 евро в зависимост от позициите.
Към всички оферти се дава седмичен аванс от 40 евро ( 1000 крони ) . Заплатата е на следващия месец от 10 – 20-сто
число за предходния . Не се изиска владеене на език , подсигурена квартира ( към някои от позициите е безплатна ) ,
трудов договор , осигуровки . Настаняват Ви в квартири тип двустайни апартаменти. Консумативите са за сметка на
работодателя . При интерес от Ваша страна предоставяме всички необходими документи на Чешката фирма за
консултантски услуги , както лиценз и сертификат на фирмата . Заминаване групово или индивидуално.
Телефони за връзка : 0878 023 468 , 0892 976 509
Skype : rabota.eu
http://obiavidnes.com/obiava/90589/chehiya---svobodni-rabotni-pozicii

Чехия - строителни работници
Набираме персонал за работа в строителството в Чехия на следните позиции :
1.Общи работници - 3.5 - 4 евро на час .
2.Арматуристи - 5 евро на час .
3. Зидаро-мазачи - 6 евро на час .
4. Изолация - 9 евро на квадрат .
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/90588/chehiya---stroitelni-rabotnici

55"(139.70 cm) Sony KD-55X9005B
55"(139.70 cm) Sony KD-55X9005B, 3D 4K LED Ultra HD, XR 800Hz, DVB-T/C/S, Wi-Fi, Internet, 2 pcs 3D glasses TDG-500P,
Skype cam built-in, Touchpad remote, 3D active+Sony Blu-ray Player BDP-S6200B, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/90587/5513970-cm-sony-kd-55x9005b

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/90586/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/90585/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/90584/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/90583/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

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/90582/angliyski-ezik--podgotovka-za-matura

Български език за чужденци – корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Български език за чужденци
гарантиращо бързо и качествено овладяване на езика .
- индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски
- сръбски
- хърватски
- словенски
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система . Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е
базирана на комуникативния подход и логическото усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен
материал . На курсистите се предоставя комплексно :
• Грамматика
• Фонетика
• Разговор
• Четене

Страница 61/91

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

23.11.2014

• 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/90581/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

Френски език първо ниво- за начинаещи
Езикова школа АБИЛИТИ организира обучение по Френски език първо ниво- за начинаещи индивидуално и в малки групи..
График на занятията : стобразно времето ба курсистите
В учебния план са включени аудио и видео уроци.
Продължителност :30 учебни часа – два месеца
Цена 210 лева В посоченага цена за курса са включени учебните материали .
Учебна система – Campus 1
Предлагаме работа в малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
Възможност за разсрочено плащане и различни видове отстъпки.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/90580/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 .
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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/90579/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

Висококачествени перилни и почистващи препарати- Германия,Италия
Предлага висококачествени перилни и почистващи препарати внос от Германия,Италия.Производство на Български
народен прах.Официален представител на новото немско качество Рейн и Дуфт.Предлага възможност за лична
преспектива-дистрибутори
на
новото
немско
качество.Поддържа
асортимент
от
Ariel,ACE,DIXAN,DASH,PERSIL,PERWOLL,SILAN,COCOLINO,YUMUS,LENOR
http://obiavidnes.com/obiava/90578/visokokachestveni-perilni-i-pochistvashti-preparati--germaniyaitaliya

65"(165.10 cm) Sony KD-65S9005
65"(165.10 cm) Sony KD-65S9005, CURVED Screen, 3D 4K LED Ultra HD TV BRAVIA, XR 800Hz, DVBS2-C/T2/S2, Wi-Fi,
Internet, 2 pcs 3D glasses, HDMI, USB, Speakers, Camera, Touchpad remote, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/90577/6516510-cm-sony-kd-65s9005

65"(165.10 cm) Sony KD-65S9005
65"(165.10 cm) Sony KD-65S9005, CURVED Screen, 3D 4K LED Ultra HD TV BRAVIA, XR 800Hz, DVBS2-C/T2/S2, Wi-Fi,
Internet, 2 pcs 3D glasses, HDMI, USB, Speakers, Camera, Touchpad remote + Sony Blu-ray Player BDP-S6200B
http://obiavidnes.com/obiava/90576/6516510-cm-sony-kd-65s9005

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/90575/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Предлагаме инкубатори за люпене на яйца
Предлагаме инкубатори полуавтоматични тип люлка.
Температурата се регулира с прецизен терморегулатор.
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Капацитета на предлаганите от нас инкубатори е за :
35 яйца, 55, 75 , 100, 150 и най големите който предлагаме
за 200 яйца. Гаранцията която поемаме е една
календарна година .За повече информация посетете
нашият сайт: www.inkubatorbg.alle.bg , или се
обадете на: GSM 0888291498, на Skype - krasi0012
http://obiavidnes.com/obiava/90574/predlagame-inkubatori-za-lyupene-na-yayca

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/90573/6-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/90572/7-klas---bel-i--matematika

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/90571/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;
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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/90570/kandidat-studenti---kursove-i-uroci

Легализация и превод на документи 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/90569/legalizaciya-i-prevod-na-dokumenti-otna-nad-30-ezika

65"(165.10 cm) Sony KD-65X8505
65"(165.10 cm) Sony KD-65X8505, 3D 4K LED Ultra HD TV BRAVIA, XR 200Hz, DVBS2-C/T2/S2, Wi-Fi, Internet, 2 pcs 3D
glasses, HDMI, USB, Speakers, Camera, Touchpad remote + Sony Blu-ray Player BDP-S6200B, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/90568/6516510-cm-sony-kd-65x8505

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

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

+

Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме
Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
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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/90567/tyrgovsko-pravo---izkupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna

Строители и заварчици за Чехия
Строители и заварчици:
Зидари – 5 евро/час – 1300 евро/месец
Фаянс и теракот - 6 евро/час – 1560 евро/месец
Топлоизолация – 10 евро/кв.м.
ВиК – 5 евро/час – 1300 евро/месец
Гипсокартон – 6 евро/час – 1560 евро/месец
Шпакловка – 6 евро/час – 1560 евро/месец
Арматура – 4.5 евро/час – 1170 евро/месец
Заварчици:
Електродъгово – 5 евро/час – 1300 евро/месец
СО2 – от 5 – 7 евро/час - от 1300 – 1700 евро/месец
Аргон – от 6 до 8 евро/час – от 1560 до 1800 евро/месец
Трудов договор, осигуровки, аванси до заплата, осигурена квартира. Тел: 00420777073962, 0877504258
http://obiavidnes.com/obiava/90566/stroiteli-i-zavarchici-za-chehiya

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
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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/90565/rabota-v-chehiya-bez-posrednici

Шивачи/ки и жени за почистване ЗА ЧЕХИЯ
Набираме шивачи/ки, зплащане 80 CZK/час - 880 евро/месец, жени за ф-ма за почистване 70 CZK/час - 770 евро/месец.
Трудов договор, осигуровки, всекиседмични аванси до заплата, осигурена квартира. Тел: +420 777 073 962, 0877 504 258
http://obiavidnes.com/obiava/90564/shivachiki-i-jeni-za-pochistvane-za-chehiya

65"(165.10 cm) Sony KD-65X9005B
65"(165.10 cm) Sony KD-65X9005B, 3D 4K LED Ultra HD TV, XR 800Hz, DVB-T/T2, Wi-Fi, Internet, 2 pcs 3D glasses, HDMI,
USB, Speakers, Port Replicator + Sony Blu-ray Player BDP-S6200B, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/90563/6516510-cm-sony-kd-65x9005b

75"(190.50 cm) Sony KD-75S9005
75"(190.50 cm) Sony KD-75S9005, CURVED Screen, 3D 4K LED Ultra HD TV BRAVIA, XR 800Hz, DVBS2-C/T2/S2, Wi-Fi,
Internet, 2 pcs 3D glasses, HDMI, USB, Speakers, Camera, Touchpad remote, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/90562/7519050-cm-sony-kd-75s9005

75"(190.50 cm) Sony KD-75S9005
75"(190.50 cm) Sony KD-75S9005, CURVED Screen, 3D 4K LED Ultra HD TV BRAVIA, XR 800Hz, DVBS2-C/T2/S2, Wi-Fi,
Internet, 2 pcs 3D glasses, HDMI, USB, Speakers, Camera, Touchpad remote, + Sony Blu-ray Player DP-S6200B 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/90560/7519050-cm-sony-kd-75s9005

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/90559/30-50-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/90558/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

79"(200.66 cm) Sony KD-79X9005
79"(200.66 cm) Sony KD-79X9005, 3D, 4K LED Ultra HD TV BRAVIA, XR 800Hz, DVBS2-C/T2/S2, Wi-Fi, Internet, HDMI, USB,
Speakers, Camera, Touchpad remote, 3D glasses, Port Replicator + Sony Blu-ray Player BDP-S6200B, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/90557/7920066-cm-sony-kd-79x9005
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Switch Cisco Catalyst 3560X
Switch Cisco Catalyst 3560X, 48 ports 1000Mbps, PoE
http://obiavidnes.com/obiava/90492/switch-cisco-catalyst-3560x

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

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

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

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
http://metovik.com/
http://obiavidnes.com/obiava/90556/denonoshtni-vik-uslugi-burgas-0885872363

Водопроводчик Бургас-0885872363
http://metovik.com/
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://obiavidnes.com/obiava/90555/vodoprovodchik-burgas-0885872363

ВИК услуги Бургас-0885872363
Фирмата предлага на своите клиенти качествени водопроводни и канализационни услуги, свързани с: - Смяна на ВиК
щрангове - смяна на хоризонтални и вертикални водопроводни щрангове- ВиК услуги- ВиК ремонти- Водопроводни услугиВодопроводни ремонти- Канализационни услуги- Канализационни ремонти.
http://metovik.com/
http://obiavidnes.com/obiava/90554/vik-uslugi-burgas-0885872363
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Switch Cisco Catalyst 3850
Switch Cisco Catalyst 3850, 48 ports 1000Mbps, PoE
http://obiavidnes.com/obiava/90479/switch-cisco-catalyst-3850

Гарантирана работа в Чехия
Мъже , жени , семейства до 55 години за работа в Чехия като неквалифициран персонал на следните позиции : складове
на Кауфланд , Теско , Лидл , Билла , Алберт , Пени маркет , бирена фабрика , завод за Кока Кола , склад за пакетиране на
санитарни продукти , сортиране на хранителни стоки , персонал за почистване , пекарна , месокомбинат , сладкарски
цех , цех за кисело мляко , фабрика за парфюми , завод за шоколад , оранжерии , завод за производство на пластмасови
изделия , общи работници и др . Заплата от 700 - 900 евро в зависимост от позицията.
Квалифициран персонал : строители , заварчици , шлосери , цех за сухо боядисване ( лаковна) ,
монтажници на
алуминиева и ПВЦ дограма , електро и мотокаристи . Заплата от 900 - 1400 евро в зависимост от позицията.
Трудов договор , социални и здравни осигуровки . Седмичен аванс от 1000 - 1500 крони ( 40 – 60 евро ) до първа заплата ,
която е на 10-то число на следващия месец за предходния, осигурена квартира ( на места безплатна ) . Не се изисква език
. Да се свързват с нас хора само с нагласа за дългосрочна работа .
За ваше спокойствие и сигурност сме осигурили транспорт, с който Ви откарват директно до работодателя, без да Ви
изпращат от София на автобуса и да се притеснявате, дали след като пристигнете ще Ви посрещне някой там .
Телефони за връзка : 0878 023 468 , 0892 976 509
Skype : rabota.eu
http://obiavidnes.com/obiava/90553/garantirana-rabota-v-chehiya

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

Коледен подарък за близък
Още ли не сте избрали коледен подарък за вашата половинка ? Посетете Ideinik.bg където разнообразието от подаръци
за Коледа е огромно! Най-интересният подарък за коледа е тук!
http://obiavidnes.com/obiava/90552/koleden-podaryk-za-blizyk

свободни работни позиций
Чрез съвместната ни дейност с чешката агенция по заетоста предлагаме
следните позиции за постоянна и законна работа в Чехия за мъже , жени , семейства до 50 год.за работа във фабрика за парфюми - чисто заплащане 850 евро ,
месокомбинат - 900-950евро ,складови работници(мъже и
жени)-(850-900евро),шоколадова фабрика-850евро,сладкарски цех-(850-900
)евро,пекарна(850евро),цех за пакетаж(750 до 900 евро), майстори
строители широкоспектърен профил ( от 1100 - 1500 евро ) , заварчици на
СО2 и аргон ( 1200 - 1600 евро ) , електрод ( 1000 евро ) , селско
стопанство и животновъдство ( 1000 евро ) , оранжерии ( 900 евро ) ,
складови работници за складовете на Пенни Маркет , Билла ,
Кауфланд , Теско и Алберт (само мъже до 45 г. 950 евро ) , цех за сухо
боядисване ( 1000 евро ) , завод на Кока Кола ( 900
евро)лаковна(750-900eвро) . Към всички оферти се дава седмичен аванс до
първа заплата от 1000 - 1500 чкр ( 40 -60 евро ) . Заплатата е на
следващия месец от 10-20 число за предходния. Трудов договор ,
осигуровки , подсигурена квартира ( към някои от офертите е безплатна )
http://obiavidnes.com/obiava/90551/svobodni-rabotni-poziciy
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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

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/90550/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/90549/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/90548/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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-

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
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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/90547/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--nemski--ruski

Болгарский язык для иностранцев
Школа иностранных языков АБИЛИТИ организует индивидуальное и групповое обучение по болгарскому языку для
русскоговорящих . Обучение проводится на русском языке. Наши занимания от начального уровня (А1) до уровня эксперта
(С2).
Если Вы ведете бизнес в Болгарии, купили недвижимость, ездите на отдых, то обязательно нужно говорить на
болгарском .
В процессе обучения на курсах болгарского языка Вы сможете не только изучить язык, но и познакомиться с
особенностями, нравом и бытом болгарского народа.
Интересно изучать язык, с которым есть общий алфавит и в котором слова читаются так же, как у русского, но имеют
другое значение.
На курсах происходит ознакомление курсистов с общественными, культурными, экономическими и историческими
реалиями Болгарии, с целью максимально комфортной и быстрой адаптации в языковой среде.
Для обучения Вам не надо покупать учебник , т.к. наша школа предлагает свою систему обучения и методику.
Наша методика , которая предлагаем -очень современяя и актуальная . Она
заключается в совмещении коммуникативного подхода с логическим и естественным освоением необходимого
лексико-грамматического и фонетического материала .
Обучение предусматривает комплекс аспектов:
• Грамматика
• Фонетика
• Практика речи
• Чтение
• Аудирование
При индивидуальном обучении, методика выстраивается с учетом Ваших пожеланий. Индивидульное обучение может
проводиться в офисе курсиста в удобное для Вас время.
Школа Абилити предлагает несколько программ обучения на курсах болгарского языка:
• общий курс болгарского
• курс делового болгарского
• разговорный курс для усовершенствования навыков владения болгарским языком .
Длительность каждого уровня обучения 20 академических часов (2 месяца).
По окончании программы выдается свидетельство, с указанием курса и количества часов.
Учебные пособия входят в цену курса обучения.
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/90546/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
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Езикова школа Абилити предлага групово и индивидуално обучение по английски, немски , френски и руски за всички нива.
Подготовка за сертификати .
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
3 месеца /неинтензивен курс/,
1 месец /интензивен курс/
Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Цена от 100 лв. на ниво.
Посещенията са
2 пъти в седмицата по 3 уч. часа - от понеделник до петък
съботно-неделен вариант.
Курсовете са съобразени със свободното време на обучаващите се.
Предлагаме и индивидуално обучение. Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително
съставен учебен план.
Предлагаме
- съвременно оборудвани учебни зали,
квалифицирани преподаватели
-отлични възможности за обучение
Удостоверение за покрито ниво
Безплатни тестове
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 02/953 08 87 ; 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/90545/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

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

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
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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/90544/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/90543/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
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Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди 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/90542/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
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тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
проверка на домашни работи

http://obiavidnes.com/obiava/90541/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

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

Шивачи за работа в Словакия
AР ДЖЕЙ ЕФ БЪЛГАРИЯ ЕООД е част от международна компания с традиции в управлението на човешки ресурси,
предоставянето на услуги по подбор на кадри и осигуряване на временен персонал (служители на лизинг). Нашите офиси
са на територията на Западна и Централна Европа.
За наш клиент в Словакия търсим шивачи. Компанията предлага:
1. Трудов договор съгласно Словашкия Кодекс на Труда и условията на колективния трудов договор на предприятието по
отношение на възнаграждение, работно време и платен годишен отпуск.
2. Срок на заетост – минимум 3 месеца, максимум 1 година
3. Безплатен транспорт от България до Словакия и обратно
4. Безплатна квартира
5. Топъл обяд
6. Работно време – 8 часа при 5-дневна работна седмица
7. На всеки 3 месеца – 5 дни отпуск, който служителят прекарва в родината си
8. Работа на норма, която е регламентирана от предприятието и касае всички работещи шивачи
9. При изпълнение на нормата, обичайно шивачите получават между 600 и 700 евро (нето)
10. Право на извънреден труд, но не повече от 8 часа седмично
11. За работа в почивни и празнични дни доплащането е 50%
Изисквания:
1. Сръчност и опит в работа с индустриални крачни шевни машини едно- или двуиглени
2. Шивачите да са граждани на страна – членка на Европейския съюз
3. Езикови познания – не се изискват, тъй като координаторът говори български език
4. Ограничение за възраст и пол – няма
За да кандидатствате, моля изпратете автобиография със снимка. При въпроси, звънете на тел. 0882568747,
0882568737, 0884190984
http://obiavidnes.com/obiava/90540/shivachi-za-rabota-v-slovakiya

Климатик Midea MSR-09HRN1-R24
Капацитет: 9000 BTU
Вид:Конвенционален
Енергиен клас: А
За помещение: от 12 до 15 кв.м
COP: 3.63
EER:3.17
Този модел разполага с режим „Сън”, който се грижи за вашето спокойствие. Турбо режимът пък спомага за бързата
климатизация в помещението. Освен това има и био филтър чрез, който се пречиства въздуха. Други допълнителни
екстри са авторестарт, йонизатор, програмируем таймер, и т.н.
Варианти за покупка: лично, онлайн ; Варианти за плащане: в брой, чрез кредитна карта, на лизинг ; Фирма ЕМДЕ
разполага с търговски обекти и в следните градове:
гр. София, ул. "Г.С.Раковски" №18
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гр. Стара Загора, ул. "Димчо Стаев" №27а
гр. Димитровград, ул. "Георги Сава Раковски" №13
гр. Гълъбово, ул. "Бузлуджа" №1
гр. Раднево, ул. "Крайречна" №8
http://obiavidnes.com/obiava/90539/klimatik-midea-msr-09hrn1-r24

Климатик Daikin FTX35JV/RX35JV
+ ВКЛЮЧЕН МОНТАЖ
Капацитет: 12000 BTU
Вид: Инверторен
Енергиен клас: А+
За помещение: до 30 кв.м
SCOP: 4.14
COP: 3.76
EER:3.37
Пуснете свежестта във Вашия дом със серия „Комфорт”.
Този модел ви предлага изключителна тишина, 5-степенен вентилатор, 24-часов таймер, функция „икономичен режим“ и
„пълна мощност”, сензор за икономичност, авторестарт, както и „суинг” компресор – запазената марка на Daikin.
http://obiavidnes.com/obiava/90532/klimatik-daikin-ftx35jvrx35jv

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

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/90531/prodajba-na-firma

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.
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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/90530/prodajba-na-firma

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

Покупко - Продажба на Фирми : "ИЗКУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме
Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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/90529/pokupko---prodajba-na-firmi--izkupuvame-eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya-i-o
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Покупко - Продажба на Фирми : "ИЗКУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме
Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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/90528/pokupko---prodajba-na-firmi--izkupuvame-eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya-i-o

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

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/

Страница 78/91

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

23.11.2014

http://obiavidnes.com/obiava/90527/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/90526/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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

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/90525/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/90524/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;
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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/90523/6-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/90522/7-klas---bel-i--matematika

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 :
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 :
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www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/90521/masajna-kushetka-msg-pro-2

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 :
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/90520/masajna-kushetka-msg-pro-2

Терапевтичен апарат за повлияване на дископатии
Терапевтичен апарат за повлияване на дископатии
Терапевтичен апарат за физиотерапевтично лечение на болки в гърба, дискова херния
ДИСКОПАТИЯ , ошипяване на гръбнака, деформации на гръбначните дискове, дископатии !!!
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Уред за терапия на кръста и гръбначния стълб .
АШИ ЕЛЕКТРОДИ
ИНФРАЧЕРВЕНА ТЕРАПИЯ
МАГНИТНА ТЕРАПИЯ
ТОПЛИННА АКУПУНКТУРНА ТЕРАПИЯ
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/90519/terapevtichen-aparat-za-povliyavane-na-diskopatii

Детоксикатор
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 275лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА !
КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 450.00 лв., Вие получавате като БОНУС : .
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ +
АЛУМИНИЕВ, ЗАКЛЮЧВАЩ СЕ КУФАР / 36лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР -290лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 450 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един); комплексно решение на телесните проблеми:
наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, цена: 470 лв !
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/90518/detoksikator

Чехия - свободни работни позиции
Мъже , жени , семейства до 55 год. за работа в хлебопекарни, сладкарски цехове, цех за сандвичи, завод за пластмасови
изделия, фабрика за парфюми, склад за сортиране на плодове и зеленчуци, камериерки, фабрика за пастет, месокомбинат,
оранжерии, цех за салати, хартиена фабрика, цех за лепене на рекламни стикери, бояджийски цех, фабрика за бисквити,
селско стопанство и животновъдство, складови работници ,оранжерии , персонал за почистване и перални помещения .
Заплати от 700 -900 евро в зависимост от позициите.
Към всички оферти се дава седмичен аванс от 40 евро ( 1000 крони ) . Заплатата е на следващия месец от 10 – 20-сто
число за предходния . Не се изиска владеене на език , подсигурена квартира ( към някои от позициите е безплатна ) ,
трудов договор , осигуровки . Настаняват Ви в квартири тип двустайни апартаменти. Консумативите са за сметка на
работодателя . При интерес от Ваша страна предоставяме всички необходими документи на Чешката фирма за
консултантски услуги , както лиценз и сертификат на фирмата . Заминаване групово или индивидуално.
Телефони за връзка : 0878 023 468 , 0892 976 509
Skype : rabota.eu
http://obiavidnes.com/obiava/90517/chehiya---svobodni-rabotni-pozicii

Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване
Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване с професионална прецизност!
Забравете разплискващите се кофи и вани за боя!
* 3 режима на пръскане - за вертикално или хоризонтално боядисвате
* регулируемата ширина на разпръскване
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* прецизно боядисване на трудно достъпни места
* за всякакви бои и повърхности!
Пистолетът за боядисване Пейнт Зум е направен от висококачествени, супер здрави и ултра леки материали и мощен
мотор от 600 вата.
Боядисвате с всички видове бои, върху всякакви повърхности
* стени
* тухли
* ламперия
* бетон
* масивно дърво и др.
С Пейнт Зум
* спестявате пари,
* изразходвате по-малко боя
* покритивате фино, гладко и равномерно
Такова качество е невъзможно да се постигне с четка и валяк!
Боядисвайте лесно с Пейнт Зум!
Гаранция 12м
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/90516/peynt-zuum---pistolet-za-super-byrzo-i-gladko-boyadisvane

Електронен нашийник за дресура на кучета
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/90515/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

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 .
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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/90514/chehiya---stroitelni-rabotnici

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/90513/prodajba-na-firma

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/90512/prodajba-na-firma

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

ABOFLEX - Абофлекс 500 мл Liquid За здрави стави!
ABOFLEX е продукт, който допринася за нормалното състояние на опорно-двигателния апарат. Неговата ефикасна
формула се състои в добре комбинираните съставки, поднесени под течна форма за максимално усвояване от организма.
Съдържащата се в ABOFLEX нискомолекулна хиалуронова киселина, прави продукта много ефективен и предпочитан за
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прием. В течната форма на ABOFLEX са включени още много важните активни съставки хондроитин, глюкозамин,
МСМ, (Метилсулфонил метан), манган и витамин С, съчетани по един неповторим начин.
Предназначение: Допринася за поддържане на нормално състояние на опорно-двигателният апарат, ставите и костите.
Допринася за нормално образуване на съединителна тъкан, за образуването на колаген, за нормална функция на костите
и хрущяла. Намалява чувството на отпадналост и умора.
http://obiavidnes.com/obiava/90511/aboflex---abofleks-500-ml-liquid---za-zdravi-stavi

Lacrimilla - капки за очи
Предпазва, овлажнява и успокоява при
раздразнения в очите
Свободата да виждаш ясно!
LACRIMILLA /монодози в стерилни флакони/ е специфичен адювант за предпазване и за прилагане при зачервени и уморени
очи. Препоръчват се при повишена чувствителност на очите свързана с дразнене, парене, сухота в очите, попадане на
чуждо тяло в окото, сълзене и напрежение в очите, причинени от външни агенти, като например: прах, вятър и слънце,
смог, цветен прашец, суха топлина, климатик, продължителен престой пред видео екрани, използване на контактни
лещи.
http://obiavidnes.com/obiava/90510/lacrimilla---kapki-za-ochi

Lichensed - таблетки за смучене
Предпазва гърлото, облекчава раздразненията
Lichensed® таблетки за смучене е медицински препарат, предназначен да облекчава дразненето в гърлото, свързано с
болка, парене и затруднения при преглъщане. Новаторската формула действа като преграда и създава защитен слой,
който покрива устната кухина и я защитава от контакт с външни дразнещи фактори. Той е обогатен с екстракт от
Алое Вера, който помага да се поддържа овлажняването на лигавицата. Lichensed® таблетки за смучене облекчава
неприятните симптоми в случай на възпалено гърло.
http://obiavidnes.com/obiava/90509/lichensed---tabletki-za-smuchene

Lichensed - спрей за гърло
Предпазва гърлото, облекчава раздразненията
Lichensed® Спрей за гърло е медицински препарат, предназначен да облекчава дразненето в гърлото, свързано с болка,
парене и затруднения при преглъщане. Новаторската формула действа като преграда и създава защитен слой, който
покрива устната кухина и я защитава от контакт с външни дразнещи фактори. Той е обогатен с екстракт от Алое
Вера, който помага да се поддържа овлажняването на лигавицата. Lichensed® Спрей за Гърло облекчава неприятните
симптоми в случай на възпалено гърло.
http://obiavidnes.com/obiava/90508/lichensed---sprey-za-gyrlo

Lichensed - балсамов сироп
Успокояващ сироп за кашлица
Lichensed® Балсамов сироп е медицински препарат, чиято формула му позволява да се задържа за лигавицата на устата
и да ограничи контакта с външни фактори. Новаторската формула действа като преграда и създава защитен слой,
който успокоява и защитава дихателните пътища. Lichensed® Балсамов сироп, обогатен с екстракт от бяла ружа,
помага да се поддържа овлажнена лигавицата и подпомага отделянето на секрет. Продуктът е предназначен за суха
и/или продуктивна кашлица: успокоява кашлицата и облекчава дразненето, благодарение на способността на
полизахаридните хидроколоиди на Lichen да формират защитен слой.
http://obiavidnes.com/obiava/90507/lichensed---balsamov-sirop

Флора за деца 10 сашета
Flora Bimbi - Флора за деца
10 сашета/пакетчета - с живи бактерии и FOS
За поддържане на чревния баланс
Хранителна добавка
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Продуктът е полезен за поддържане на чревната флора на децата. Наличието на FOS допринася за правилното развитие
и активност на млечно-киселите бактерии и оказва благоприятно въздействие върху целия организъм.
http://obiavidnes.com/obiava/90506/flora-za-deca-10-sasheta

Flora Bimbi
Флора за деца
10 флакона за еднократна употреба - с FOS и витамин В комплекс
7 милиарда живи бактерии
Хранителна добавка
Флора Kids е уникална комбинация от пробиотици, пребиотици и витамин В комплекс, специално създадена и съобразена с
нежния детски организъм. Полезна за поддържането на баланса на чревната флора.
Състав: флакон: деминерализирана вода, фруктоза, FOS (фруктоолигозахаридите), подкислител: киселина, ябълчна
киселина, естествен аромат на ягода, консервант: калиев сорбат
http://obiavidnes.com/obiava/90505/flora-bimbi

Флора 10
15 капсули - с 10 милиарда живи бактерии и FOS
За поддържане на чревния баланс
Хранителна добавка
Флора 10 благоприятства поддържането на баланса на стомашно-чревната флора. Наличието на FOS допринася за
правилното развитие и дейност на млечно-киселите бактерии.
http://obiavidnes.com/obiava/90504/flora-10

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

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
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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.kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/90503/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

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

Строители и заварчици за Чехия
Строители и заварчици:
Зидари – 5 евро/час – 1300 евро/месец
Фаянс и теракот - 6 евро/час – 1560 евро/месец
Топлоизолация – 10 евро/кв.м.
ВиК – 5 евро/час – 1300 евро/месец
Гипсокартон – 6 евро/час – 1560 евро/месец
Шпакловка – 6 евро/час – 1560 евро/месец
Арматура – 4.5 евро/час – 1170 евро/месец
Заварчици:
Електродъгово – 5 евро/час – 1300 евро/месец
СО2 – от 5 – 7 евро/час - от 1300 – 1700 евро/месец
Аргон – от 6 до 8 евро/час – от 1560 до 1800 евро/месец
Трудов договор, осигуровки, аванси до заплата, осигурена квартира. Тел: 00420777073962, 0877504258
http://obiavidnes.com/obiava/90502/stroiteli-i-zavarchici-za-chehiya

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 ),
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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/90501/rabota-v-chehiya-bez-posrednici

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

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/90500/30-50-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/90499/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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

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

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

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 !
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Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
www.kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/90496/tyrgovsko-pravo---izkupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna

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.
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

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
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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-

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
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