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Инкубатори-Люпилни,Терморегулатори,Овоскопи
Избери качество а не цена !!!Виж преди да платиш !!! Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на
люлката от : 18яйца,35,55,75,100,150,175 и 200броя яйца. 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.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/104969/inkubatori-lyupilnitermoregulatoriovoskopi

Онлайн кандидатстване за кредит до 10 000 лв. Годишна лихва 18 %.
Онлайн кандидатстване за кредит до 10 000 лв. Годишна лихва 18 %.
http://obiavidnes.com/obiava/104831/onlayn-kandidatstvane-za-kredit-do-10-000-lv-godishna-lihva-18-

Еконт заменя безплатните си номера 0800* с платен "за улеснение на клиентите"
От 15 септември 2015-та Куриерска фирма Еконт пуска за улеснение (според фирмата *) на клиентите само един
национален номер за връзка. Идеята за единен номер по принцип е добра, ако все пак не става въпрос за замяна на
използвани към момента безплатни за клиента телефони (като 080018001, 080013001, 080010700)
http://obiavidnes.com/obiava/104984/ekont-zamenya-bezplatnite-si-nomera-0800-s-platen-za-ulesnenie-na-klientite

давам под наем
давам под наем полуобзаведена стая със самостоятелен санитарен възел
тел. 0887919786
http://obiavidnes.com/obiava/104983/davam--pod-naem

Момче търси момиче за взаимни забавления
Момче търси момиче,което обича да духа и й харесва да я лижат.
http://obiavidnes.com/obiava/104982/momche-tyrsi-momiche-za-vzaimni-zabavleniya

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 научите 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/104981/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЛЕСНА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ ОТ УЮТА НА СОБСТВЕНИЯТ ВИ ДОМ ! 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 научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
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Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/104980/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Пълнени миди с ориз - Мързелива рецепта
При стандартната рецепта за Пълнени миди с ориз, мидите се отварят една по една с нож и ядката се почиства от
нишковидния израстък - процедура бавна и отегчителна. Това е една доста по-мързелива рецепта, при която мидите са
си все толкова вкусни...
http://obiavidnes.com/obiava/104979/pylneni-midi-s-oriz---myrzeliva-recepta

Подочистачка за бързо и лесно почистване на дома.
Подочистачка за бързо и лесно почистване на дома.
Добра възможност да улесните труда на вашата съпруга.
С подочистачката може да се справи дори и най-малкият член от семейството
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 ,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.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/104978/podochistachka-za-byrzo-i-lesno-pochistvane-na-doma

Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване
Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване с професионална прецизност!
Забравете разплискващите се кофи и вани за боя!
* 3 режима на пръскане - за вертикално или хоризонтално боядисвате
* регулируемата ширина на разпръскване
* прецизно боядисване на трудно достъпни места
* за всякакви бои и повърхности!
Пистолетът за боядисване Пейнт Зум е направен от висококачествени, супер здрави и ултра леки материали и мощен
мотор от 600 вата.
Боядисвате с всички видове бои, върху всякакви повърхности
* стени
* тухли
* ламперия
* бетон
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* 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! цена 69лв
Гаранция 12м
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/104977/peynt-zuum---pistolet-za-super-byrzo-i-gladko-boyadisvane

Слънчеви очила за дневно шофиране и очила за нощно шофиране
Слънчеви очила за дневно шофиране и очила за нощно шофиране
За перфектна видимост на пътя! 2 чифта очила за нощно и дневно шофиране, 2 чифта очила за перфектна видимост на
пътя! Шофирате, четете или играете голф тези очила ще ви направят свидетели на изцяло ново преживяване! Най
важното е ,че могат да се ползуват и от хора ,които носят диоптрични очила
HD NightVision - очила за нощно шофиране
Изработени специално за акцентиране върху релефите. Подобряват визуалния комфорт по време на шофиране и
допринасят за отчетливото разпознаване на обектите, за перфектна яснота през нощта.
Намаляват вероятността от заслепяване, причинено от фарове и улично осветление.
Подобряват видимостта при здрач и при лоши атмосферни условия.
Прилягат добре, могат да се носят върху диоптрични очила.
Комбиниран модел с широки стъкла и с малки отстрани, от жълт акрил.
Рамка от пластмаса.
HD Vision - слънчеви очила за дневно шофиране
Високата им разделителна способност и технология значително намалява отблясъците от слънцето и осигурява
кристално ясно виждане.
Може да се ползват при шофиране, на плажа, посещения на спортни събития, навсякъде където е необходимо
кристално ясно изображение.
Тегло - 0.200 кг. Цена 20лв
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/104976/slynchevi-ochila-za-dnevno-shofirane-i-ochila-za-noshtno-shofirane

Озонатор- S600/за въздух и вода/
Озонатор- S600/за въздух и вода/
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Озонът от години се използва за опресняване на въздуха, дезинфекция на въздух и вода, бързо и ефективно елиминиране на
болестотворни бактерии и микроорганизми, неприятни миризми и др. Този газ е един природосъобразен начин да
подобрим жизнената си среда; увеличаването на кислорода в кръвта активира мозъка, подобрява самочувствието,
работата на сърцето и белите дробове, зарежда с енергия, подобрява обмяната на веществата, понижава захарта и
мазнините в кръвта, отстранява излишните мазнини от тялото, ускорява растежа на нови клетки, стимулира
заздравяването на рани и язви по кожата, регулира функциите на нервите, успокоява болките, премахва сърбежите,
разширява кръвоносните съдове, понижава кръвното налягане, стимулира чревната перисталтика, премахва запека,
подобрява външния вид, забавя стареенето, предотвратява инфекциозни болести в дихателните пътища и в
храносмилателния тракт, подобрява имунитета.
Озонът действа вътре в организма, осигурява общо прочистване и тонизиране.
Озониране на вода - Озонаторите обогатяват водата на кислород, която я прави много полезна. Ежедневното потапяне
във вана с озонирана вода зарежда енергийно човешкия организъм.
Озонотерапия във вид на приемане на 2-3 чаши на ден озонирана вода вътрешно, се препоръчва за заболявания на чревния
тракт.
цена 128лв
модел-YL-S600
100-120V/220-240V AC
Консумация на енергия -6w
размер- 21.60*22.00*8.55cm
озонът изход-400mg/h
LED дисплей
С отброяването метра.
часовник10', 15', 20', 30', 60' ,90'
нето тегло-600g
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/104975/ozonator--s600za-vyzduh-i-voda

Дървена масажна кушетка MagicPRO 2 Двусекционна
Дървена масажна кушетка MagicPRO 2 Двусекционна
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Кушетката е подходяща за всички видове масажни и козметични процедури.Тя е лека,компактна и лесно преносима.
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 MagicPRO :
O Дъжина: 190 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
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Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
Статично натоварване: 950 кг.
Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
Тегло: 15 кг

Благодарение на сгъваемата си конструкция, професионалната масажна кушетка "MagicPRO-2" лесно и бързо се
трансформира в достатъчно удобна за пренасяне чанта.
Кушетки за масаж MagicPRO Цвят черен,бежов,кремав,кафяв,лилав,червен,червен и оранжев
Цена 249лв.
Възгланици за масажни кушетки:
Подложна Възглавница за масаж– цилиндрична - полуцилиндрична
Цилиндрична възглавница 25 лв
Полуцилиндрична възглавница 20 лв
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/104974/dyrvena-masajna-kushetka-magicpro-2-dvusekcionna

Вибра Тон-вибриращ колан за отслабване
Вибра Тон-вибриращ колан
Вибра Тон е правилната формула за нова и перфектна фигура!
вибриращ колан, който само за кратко време:
- изгаря мазнините от проблемните зони на тялото
- премахва целулита - вибрациите разграждат целулитните възелчета и изглаждат кожата
- масажира тялото, освобождава от стреса и напрежението, облекчава болките в мускулите
Вибра тон произвежда механични високоскоростни вибрации, които стимулират мускулите да се разтягат - за да си
набавят енергия, мускулите изгарят мазнините и Вие отслабвате.
Коланът произвежда механични високоскоростни вибрации, които стимулират мускулите да се съкращават от 30 до 50
пъти в секунда.
Работата на Вибра тон се контролира от дистанционно управление
Вибра Тон е навсякъде с вас.Ползва се лесно и без усилия .Съхранява се в удобна и практична чантичка Цена 69лв
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/104973/vibra-ton-vibrirasht--kolan-za-otslabvane

Персонален алкохолен тестер-с дигитален дисплей AD-600NS
Персонален алкохолен тестер-с дигитален дисплей AD-600NS
Персоналният алкохолен тестер с дигитален дисплей AD-600NS е устройство от висок клас, предназначено да дава
информация за количеството алкохол, съдържащо се в кръвта, измерено по общоприета световна методика чрез анализ
на съдържанието на алкохолни изпарения в дъха на човек, консумирал алкохол.
Уреда може да се използва както за определяне на съдържащия се алкохол в кръвта на хора, които имат намерение да
шофират, така и за хора, които желаят да установят до каква степен изпитият алкохол се отразява на общото им
здарвословно състояние.
За по-точен резултат, препоръчваме тестът да се прави най-малко 20 минути след последна употреба на алкохол, храна
и тютюневи изделия. При необходимост, тестът може да бъде повторен не по-рано от 3 минути след извършен
първоначален тест.
При необходимост от няколко последователни теста на различни хора, след 5-тия тест изчакайте няколко минути или
рестартирайте устройството, като го изключите и включите отново след 2 минути.
Независимо от показвания тестов резултат, производителят на уреда препоръчва да не шофирате след употреба на
алкохол.
По време на отброяването поемете дълбоко въздух и издишайте бавно и дълбоко в отвора на тестера за период от 3-5
секунди.
Тестът е направен; погледнете резултата на дисплея.
Тестовият резултат се показва на дисплея 10 секунди, след което уредът се самоизключва.Цена 25лв
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/104972/personalen-alkoholen-tester-s-digitalen-displey-ad-600ns

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 научите 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/104971/idealniyat-nachin-da-pechelite-do-30-50-leva-dnevno-pravi-pari-prez-svobodnoto-si-v

Варна от въздуха
Варна - морската столица на България. Вижте въздушни кадри на Варна заснети от дрон.
http://obiavidnes.com/obiava/104970/varna-ot-vyzduha

Актуални обяви за недвижими имоти - Продава
Актуални обяви за недвижими имоти - Продава
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Искате да купите или продадете имот.Обърнете се към нашите специалисти с опит в сферата .За повече информация
посетете нашия сайт http://www.imoti-sofia.info
едностаен апартамент двустаен апартамент тристаен апартамент четиристаен апартамент многостаен
апартамент мезонет офис ателие, таван етаж от къща къща вила магазин заведение склад гараж
ИМОТИ В СОФИЯ
КАЧЕСТВЕНИ имоти в София,
Евтини имоти в София,
Готови жилища в София,
Жилища с довършителни работи,
Ново строителство с Акт 16,
Жилища "старо" строителство,
Имоти в затворени комплекси,
Изгодни НАЕМИ в София,
http://obiavidnes.com/obiava/104968/aktualni-obyavi-za-nedvijimi-imoti---prodava

Интериорни и входни блиндирани врати на ниски цени!
Заповядайте на място в нашия шоурум, където ще получите индивидуална професионална консултация от млад и
очарователен екип от специалисти: бул. Акад. Иван Гешов № 102. На Ваше разположение е и напълно обновеният ни
сайт: http://www.vratiexpress.com Не се колебайте да ни потърсите на тел. 0899 / 691 075 или и-мейл:
info@vratiexpress.com Ние Ви очакваме!
http://obiavidnes.com/obiava/104967/interiorni-i-vhodni-blindirani-vrati-na-niski-ceni

Hipo.bg - Пазарува онлайн
В Hipo.bg може да намерите стоки за дома, за здравето и красотата,
електроника, подаръци на невероятни цени.
http://obiavidnes.com/obiava/104966/hipobg---pazaruva-onlayn

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 научите 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/104965/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЛЕСНА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ ОТ УЮТА НА СОБСТВЕНИЯТ ВИ ДОМ ! 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 научите 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/

Страница 7/90

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

23.08.2015

http://obiavidnes.com/obiava/104964/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Озонатори от ТехноМаг
Озонатор за въздух и вода с мелодичен звуков индикатор – Нов, суперикономичен модел, с електронен таймер, тъчскрийн
дисплей и мелодична звукова индикация. Подходящ е и за незрящи или хора с намалено зрение. 2 години гаранция.
Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби, венци, стомашно - чревни болести, кожни заболявания и
всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява
месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана
вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни
болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е - магазина ТехноМаг или на тел.
02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/104963/ozonatori-ot-tehnomag

Страхотни цени на блиндирани врати в Пловдив!
Заповядайте в нашия шоурум на адрес пл. "Антон Чехов" 5 (до моста на Герджика)!
Предлагаме разнообразие от модели и цветове!Нови модели блиндирани врати!
телефони за контакт:
032207039
0899691016
http://www.vrati-plovdiv.com/?cat=7
http://obiavidnes.com/obiava/104962/strahotni-ceni-na--blindirani-vrati-v-plovdiv

Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate
За повече информация:
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
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. 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/104961/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate

Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
За повече информация:
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
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 .
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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. 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/104960/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae

cours de bulgare pour
Phone 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/104959/cours-de-bulgare-pour-trangers

Немски език - Индивидуално и в малки групи
За повече информация:
тел. 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
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. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
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e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/104958/nemski-ezik---individualno--i-v-malki-grupi

Входни и интериорни врати на достъпни цени
Най-големият шоурум в Бургас Ви предлага голямо разнообразие от интериорни и блиндирани врати на конкурентни
цени. Очакваме Ви във ВРАТИ БУРГАС – ул. Индустриална 21а!
http://obiavidnes.com/obiava/104957/vhodni-i-interiorni-vrati-na-dostypni-ceni

светеща боя за бодиарт
Светеща в тъмното боя за тяло , придава едно невероятно настроение на Вашия купон или парти.
Опитайте !!!
Боядисайте вашето тяло с нашите бои за тяло и ще бъдете в центъра на купонона!
http://obiavidnes.com/obiava/104956/sveteshta-boya-za-bodiart

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
http://obiavidnes.com/obiava/104955/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за козметични салони, така и за домашно ползване
Предназначен както за професионална употреба от козметични салони, така и за домашно ползване
Характеристики:
Апаратът включва 4 приставки (електрода), които се подменят в зависимост от мястото на третиране.
Интензитетът на работа може да се променя според чувствителността на кожата.
Дарсонвализацията е лечебен метод.
Чрез нея се получава дразнене на нервните окончания и на нервните апарати в кожата и по рефлекторен
път се причинява кратко свиване на кръвоносните съдове, последвано от продължителното им разширение и засилване на
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притока на кръв в кожата,
което води до подобряване на обмяната на веществата в нея. Токът на Дарсонвала намалява възбудимостта на нервните
окончания в кожата,
които възприемат болката и има обезболяващ ефект. В резултат на всичко това тонусът на кожата и подлежащите
тъкани се повишава,
увеличава се еластичността на кожата и на стените на кожните съдове, подобрява се дейността на мастните жлези.
Високочестотният ток,
действа антисептично на кожата, т.е. унищожава бактериите, които могат да предизвикат възпаления,
облекчава самите възпаления и стимулира кръвообращението на кожата. Резултатът е по-свежа, по-чиста и
по-тонизирана кожа.
Процедурите с дарсонвал трябва да бъдат част от всяко почистване на кожата.
http://obiavidnes.com/obiava/104954/darsonval-za-tonizirana-i-elastichna-koja

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

Масажните легла "MagicPRO 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и
лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 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 MagicPRO :
O Дъжина: 190 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 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката " MagicPRO 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.
http://obiavidnes.com/obiava/104953/masajna-kushetka-magicpro-2
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Magic Ex Hose маркуч екс хос Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose маркуч екс хос
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
http://obiavidnes.com/obiava/104952/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

Мрежа против насекоми с магнити
Мрежа против насекоми с магнити
за врати, с размери 100/200см.
Нов продукт на българският пазар, нашите мрежи са удобен и евтин начин да се предпазите от досадните насекоми през
лятото.
Благодарение на 18-те магнитни закопчалки, разположени на стратегически места, всички могат да влизат и излизат
свободно.
Магнитната лента се самозатваря след Вас, защитавайки дома Ви от насекоми. Мрежата е за дървени, пластмасови и
алуминиеви дограми.
4На дървени дограми се прикрепя с кабарчета, на пластмасови и алуминиеви дограми се закрепя с двустранно залепваща
лента(скоч).
Комплектът включва:
- Мрежа с размер 100 х 200 см
- Магнитна лента
- Кабарчета
-двустранно залепващи лепенки
-Цвят черен
http://obiavidnes.com/obiava/104951/mreja-protiv-nasekomi-s-magniti

Pcmall – Онлайн магазин за Хардуер и Периферия. Процесори и Видео карти – Сглоби си PC
Процесори и Видео Карти. Хардуер и периферия. PC конфигуратор-Безплатно сглобяване. Лаптопи, фотоапарати, 4К
телевизори, е-четци, игрови конзоли. Поръчай Онлайн. Всичко за един Геймър.
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http://obiavidnes.com/obiava/104950/pcmall--onlayn-magazin-za-harduer-i-periferiya-procesori-i-video-karti--sglobi

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми - ЕООД, ООД, ЕТ, АД, ЕАД със Задължения +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения + Освобождаване от Длъжност и
СОЛИДАРНАТА Отговорност !
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за Търговски Дружества - ЕООД, ООД, АД, ЕАД и Прехвърляне на ЕТ !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма - собственик и управител , седалище , адрес
за кореспонденция и всичко необходимо , което изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и
СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ .
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба.
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 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка !
ВНИМАНИЕ - Осъждан за ИЗМАМИ и БЛУДСТВО предлага Адвокатски Услуги :
Измамникът предлага "съдействие" за фирми със задължения, завлича клиентите със солидни суми без да е свършил
обещаното, защото няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право , наизустил е няколко изречения с
които зарибява жертвите си , копира съдържанието на наши обяви и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
Правна Кантора БЪЛГАРИЯ , БИЗНЕС КОНСУЛТ , PRETOR GROUP Ltd. , PRAVNA KANTORA Bg. ,
ул."4-ти Януари" № 28 ....

гр.Пловдив

Копирайте тел. номера, които оставя за контакти - 0892918797, 0897558320, 0878166316, 0885498209, 0886346230 поставете ги в ГУГЪЛ и ще се запознаете с още няколко фалшиви самоличности. . .
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Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище, за когото направете справка в
ГУГЪЛ :
http://www.blitz.bg/news/article/307035
http://obiavidnes.com/obiava/104949/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---eood-ood-et-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvo

СЪДЕЙСТВИЕ за ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Изкупуване , Прехвърляне + Освобождаване от
Солидарната Отговорност .
Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения + Освобождаване от Длъжност и
СОЛИДАРНАТА Отговорност !
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за Търговски Дружества - ЕООД, ООД, АД, ЕАД и Прехвърляне на ЕТ !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма - собственик и управител , седалище , адрес
за кореспонденция и всичко необходимо , което изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и
СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ .
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба.
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 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка !
ВНИМАНИЕ - Осъждан за ИЗМАМИ и БЛУДСТВО предлага Адвокатски Услуги :
Измамникът предлага "съдействие" за фирми със задължения, завлича клиентите със солидни суми без да е свършил
обещаното, защото няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право , наизустил е няколко изречения с
които зарибява жертвите си , копира съдържанието на наши обяви и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
Правна Кантора БЪЛГАРИЯ , БИЗНЕС КОНСУЛТ , PRETOR GROUP Ltd. , PRAVNA KANTORA Bg. ,
ул."4-ти Януари" № 28 ....
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Копирайте тел. номера, които оставя за контакти - 0892918797, 0897558320, 0878166316, 0885498209, 0886346230 поставете ги в ГУГЪЛ и ще се запознаете с още няколко фалшиви самоличности. . .
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище, за когото направете справка в
ГУГЪЛ :
http://www.blitz.bg/news/article/307035
http://obiavidnes.com/obiava/104948/sydeystvie-za-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlyane--osvobojdavane-ot

Покупко - Продажба на Фирми - ЕТ, АД, ЕАД, ООД, ЕООД със Задължения + Освобождаваме от
Солидарната Отговорност за 1 Час ......
Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения + Освобождаване от Длъжност и
СОЛИДАРНАТА Отговорност !
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за Търговски Дружества - ЕООД, ООД, АД, ЕАД и Прехвърляне на ЕТ !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма - собственик и управител , седалище , адрес
за кореспонденция и всичко необходимо , което изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и
СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ .
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба.
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 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка !
ВНИМАНИЕ - Осъждан за ИЗМАМИ и БЛУДСТВО предлага Адвокатски Услуги :
Измамникът предлага "съдействие" за фирми със задължения, завлича клиентите със солидни суми без да е свършил
обещаното, защото няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право , наизустил е няколко изречения с
които зарибява жертвите си , копира съдържанието на наши обяви и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
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Правна Кантора БЪЛГАРИЯ , БИЗНЕС КОНСУЛТ , PRETOR GROUP Ltd. , PRAVNA KANTORA Bg. ,
ул."4-ти Януари" № 28 ....

гр.Пловдив

Копирайте тел. номера, които оставя за контакти - 0892918797, 0897558320, 0878166316, 0885498209, 0886346230 поставете ги в ГУГЪЛ и ще се запознаете с още няколко фалшиви самоличности. . .
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище, за когото направете справка в
ГУГЪЛ :
http://www.blitz.bg/news/article/307035
http://obiavidnes.com/obiava/104947/pokupko---prodajba-na-firmi---et-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdav

Ксанацид Хранителна добавка
При стомашни киселини. Защитава лигавицата
Указания: Таблетките за смучене Xanacid са Медицинско Изделие, което противодейства на симптомите на възпаление
на стомашната лигавица: болка, парене, усещане за киселинност. Xanacid действа като бариера, която предпазва
лигавицата от атаката на стомашните сокове. Благодарение на уникалната си растителна формула Xanacid действа
успокояващо и защитно на лигавицата, като минералния й състав неутрализира рН на киселините. Растителният
комплекс също така помага да се притиводейства на гастроезофагеалния рефлукс.
Състав: калциев карбонат, магнезиев хидроксид, формула Xanacid/Алое вера гел, сух екстракт от корен на Лечебна ружа,
сух екстракт от Горски Слез/, малтодекстрин, целулоза, силициев диоксид, магнезиев стеарат, аромат на портокал,
стевиол гликозиди (Стевия).
Начин на употреба: Приемайте по една таблетка при необходимост, като я оставите да се стопи в устата ви. При
гастроезофагеалния рефлукс (ГЕР) вземете една таблетка след хранене и 1 преди лягане. Ако е необходимо, може да
повторите приема няколко пъти на ден, даже през кратки интервали от време.
http://obiavidnes.com/obiava/104946/ksanacid-hranitelna-dobavka

ABO D-ABOVIT - спрей 15 ml
Хранителна добавка
Витамин D е жизненоважен
мастноразтворим витамин, част от една от най-важните групи хранителни
микроелементи за човешкия организъм. Витамин D е изолиран едва в началото на 1920 г., но днес вече е известно и
благоприятното му въздействие върху имунната и нервната система. Той има повече от 600 рецепторни места, където
действа - включително в мозъка и сърцето.
Хормоналната активност на витамин D е многостранна и се състои в поддържане нормалното състояние на костите и
зъбите. Допринася за нормалното функциониране на имунната система и мускулите. Допринася за поддържане на
нормална концентрация на калций в кръвта, нормалното усвояване/използване на калций и фосфор/, участва и в процеса
на делене на клетките.
http://obiavidnes.com/obiava/104945/abo-d-abovit---sprey-15-ml

Инкубатори-Люпилни
Избери качество а не цена !!!Виж преди да платиш !!! Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на
люлката от : 18яйца, 35, 55, 75, 100, 150, 175 и 200броя яйца. 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.
www. maksmoris. alle. bg
http://obiavidnes.com/obiava/104944/inkubatori-lyupilni

Интериорни врати Порта Нова Пловдив на супер цени
Голямо разнообразие на модели и цветове на интериорни врати на изгодни цени можете да намерите в шоурум Порта
Нова на бул. Шести септември 225 в Пловдив. Произвеждат се в 6 различни цвята - светъл дъб, златен дъб, череша ,
венге, орех , бяло. Големи налични количества на склад и кратки срокове за изпълнение на поръчките!
http://obiavidnes.com/obiava/104943/interiorni-vrati-porta-nova-plovdiv-na-super-ceni
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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 научите 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/104942/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЛЕСНА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ ОТ УЮТА НА СОБСТВЕНИЯТ ВИ ДОМ ! 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 научите 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/104941/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Градинско LED Осветление от Евро ЛЕД
Електронният магазин Евро ЛЕД предлага качествени LED крушки, пури, лунички, прожектори и други на ниски цени.
LED осветлението е екологично и икономично. Подходящо е за домът, офисът и различни индустриални помещения. ЛЕД
захранванията се предлагат с различна мощност (100w, 120w, 150w) и степен на защита (IP45, IP65, IP20 и други)
http://obiavidnes.com/obiava/104940/gradinsko-led-osvetlenie-ot-evro-led

ЧЕХИЯ ЛЕГАЛНА РАБОТА С ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНТУРА БЕЗ
КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
ЧЕХИЯ БЕЗ ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНТУРА КОЯТО ЛИЧНО ВИ ПОСРЕЩА В ПРАГА И НАСТАНЯВА С
ДОГОВОР ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СТАЖА СЕ ПРИЗНАВА В БЪЛГАРИЯ. ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства
за европалети,заводи,цехове,фабрики,складове,печатница,пекарна,пералня,бирена фабрика,шоколадова фабрика,завод за
авточасти,цех за пакетиране на кайма,цех за пластмасови бутилки,цех за млечни продукти,цех за боядисване на
джанти,цех за ламинат,сервиз за гуми,лаковна,склад за хранителни продукти,склад за плодове и зеленчуци,склад за
перилни препарати,склад за компютърна техника,склад за парфюми,склад за балатум и много други позиции
ТД,осигуровки,заплата 700-750 евро.Строители всички специалности и общи работници,заварчици СО2,аргон и други
работни места заплата 800-1200 евро,ТД,осигуровки.За всички работни места седмичен аванс 1000 крони,еквивалент на
40 евро. Чехия е страна с нисък стандарт и развита икономика.Език не е задължителен.Подсигурени квартири.
Гарантирано започване на работа и получаване на възнаграждението. За контакти на тел- 0886090826
http://obiavidnes.com/obiava/104939/chehiya-legalna-rabota-s-dogovor-i-osigurovki-chrez-cheshka-agentura-bez-komision-v-b

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност, коректност, професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела,
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проверка на алиби, издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение,
фото и видео заснемане,
издирване на биологични родители,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства.
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана!
тел:0878747345,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/104938/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnost-korektnost-profesional

Детективска агенция Авалон- 24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери, издирване, биологични родители,
наблюдение, справки, помощ на родители с трудни деца,
полиграф, технически средства, консултация с адвокат и…
Бързи, качествени, професионални детективски услуги.
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент, гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти:
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/104937/detektivska-agenciya-avalon--24ch-diskretni-detektivski-uslugi

Акрилни бои MIPA - индустриални и декоративни бои.
Имате нужда от промяна? Отговорът е Mipa. Това е немска бързо разрастваща се фирма за производство и
разпространение на различни видове бои, лакове, спрейове и други. Високо немско качество на горещи цени. Заповядайте в
сайта на Хромалайн ООД - официален представител на немския гигант на българския пазар.
http://obiavidnes.com/obiava/104931/akrilni-boi-mipa---industrialni-i-dekorativni-boi

Парцели София, Малинова долина, УПИ XII – №1215!!!
Вие сте предприемач имащ нужда от парцел около София? Ние от Парцели София разполагаме с голям избор от парцели
около София! Можем да ви осигурим всякакъв вид парцел около София, защото ние продаваме парцелите в София!
http://obiavidnes.com/obiava/104936/parceli-sofiya-malinova-dolina-upi-xii--1215

Изработка на уеб сайтове и онлайн магазини - ВАРНА ДЕВ ООД
Професионална изработка на статични и диманични фирмени и персонални уебсайтове, онлайн магазини и лични блогове.
Предлагаме професионална продуктова фотография и 360 градусови виртуални обиколки. Бизнесът Ви не присъства в
Интернет? Ние ще развием интернет присъствието на Вашия бизнес на цени от 149лв с включен хостинг и .com домейн!
За повече информация и контакти посетете нашия уебсайт: http://varnadev.com Телефони: 0886 062 465 / 0877 371 168
Email: varnadev@outlook.com
http://obiavidnes.com/obiava/104935/izrabotka-na-ueb-saytove-i-onlayn-magazini---varna-dev-ood
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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 научите 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/104934/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЛЕСНА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ ОТ УЮТА НА СОБСТВЕНИЯТ ВИ ДОМ ! 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 научите 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/104933/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Промоция на климатик FUJITSU ASYG 12 LTCA за 2 100 лв. с вкл. монтаж и 3 години гаранция
без задължителни годишни профилактики
Промоция на климатик FUJITSU ASYG 12 LTCA за 2 100 лв. с вкл. монтаж и 3 години гаранция без задължителни годишни
профилактики
http://obiavidnes.com/obiava/104932/promociya-na-klimatik-fujitsu-asyg-12-ltca-za-2-100-lv-s-vkl-montaj-i-3-godini-

Промоция на климатик FUJITSU ASYG 12 LTCA за 2 100 лв. с вкл. монтаж и 3 години гаранция
без задължителни годишни профилактики
Промоция на климатик FUJITSU ASYG 12 LTCA за 2 100 лв. с вкл. монтаж и 3 години гаранция без задължителни годишни
профилактики
http://obiavidnes.com/obiava/104930/promociya-na-klimatik-fujitsu-asyg-12-ltca-za-2-100-lv-s-vkl-montaj-i-3-godini-

Промоция на климатици TOSHIBA DAISEIKAI 8 с безплатен монтаж
Промоция на климатици TOSHIBA DAISEIKAI 8 с безплатен монтаж
RAS-10G2KVP-E/RAS-10G2AVP-E - 2270.00 лв
RAS-13G2KVP-E/RAS-13G2AVP-E - 2450.00 лв
http://obiavidnes.com/obiava/104929/promociya-na-klimatici-toshiba-daiseikai-8-s-bezplaten-montaj

Промоция на климатик FUJITSU ASYG 12 LTCA за 2 100 лв. с вкл. монтаж и 3 години гаранция
без задължителни годишни профилактики
Промоция на климатик FUJITSU ASYG 12 LTCA за 2 100 лв. с вкл. монтаж и 3 години гаранция без задължителни годишни
профилактики
http://obiavidnes.com/obiava/104928/promociya-na-klimatik-fujitsu-asyg-12-ltca-za-2-100-lv-s-vkl-montaj-i-3-godini-
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Промоция на климатик Daikin FTXB25C/RXB25C за 960 лв. с вкл. монтаж и 3 години гаранция
без задължителни годишни профилактики
Промоция на климатик Daikin FTXB25C/RXB25C за 960 лв. с вкл. монтаж и 3 години гаранция без задължителни годишни
профилактики
http://obiavidnes.com/obiava/104927/promociya-na-klimatik-daikin-ftxb25crxb25c-za-960-lv-s-vkl-montaj-i-3-godini-g

Промоция на климатик Daikin FTXB35C/RXB35C за 1020 лв. с вкл. монтаж и 3 години гаранция
без задължителни годишни профилактики
Промоция на климатик Daikin FTXB35C/RXB35C за 1020 лв. с вкл. монтаж и 3 години гаранция без задължителни
годишни профилактики
http://obiavidnes.com/obiava/104926/promociya-na-klimatik-daikin-ftxb35crxb35c-za-1020-lv-s-vkl-montaj-i-3-godini-

Купуваме Фирми : ЕТ, ООД, ЕООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме от Солидарната
Отговорност за 1 час .
Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения + Освобождаване от Длъжност и
СОЛИДАРНАТА Отговорност !
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за Търговски Дружества - ЕООД, ООД, АД, ЕАД и Прехвърляне на ЕТ !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма - собственик и управител , седалище , адрес
за кореспонденция и всичко необходимо , което изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и
СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ .
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба.
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 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка !
ВНИМАНИЕ - Осъждан за ИЗМАМИ и БЛУДСТВО предлага Адвокатски Услуги :
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Измамникът предлага "съдействие" за фирми със задължения, завлича клиентите със солидни суми без да е свършил
обещаното, защото няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право , наизустил е няколко изречения с
които зарибява жертвите си , копира съдържанието на наши обяви и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
БИЗНЕС КОНСУЛТ , PRETOR GROUP Ltd. , PRAVNA KANTORA Bg. , Правна Кантора БЪЛГАРИЯ , гр.Пловдив
ул."4-ти Януари" № 28 ....
Копирайте тел. номера, които оставя за контакти - 0892918797, 0897558320, 0878166316, 0885498209, 0886346230 поставете ги в ГУГЪЛ и ще се запознаете с още няколко фалшиви самоличности. . .
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище, за когото направете справка в
ГУГЪЛ :
http://www.blitz.bg/news/article/307035
http://obiavidnes.com/obiava/104925/kupuvame-firmi--et-ood-eood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solida

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми - ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме
от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения + Освобождаване от Длъжност и
СОЛИДАРНАТА Отговорност !
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за Търговски Дружества - ЕООД, ООД, АД, ЕАД и Прехвърляне на ЕТ !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма - собственик и управител , седалище , адрес
за кореспонденция и всичко необходимо , което изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и
СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ .
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба.
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 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
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освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка !
ВНИМАНИЕ - Осъждан за ИЗМАМИ и БЛУДСТВО предлага Адвокатски Услуги :
Измамникът предлага "съдействие" за фирми със задължения, завлича клиентите със солидни суми без да е свършил
обещаното, защото няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право , наизустил е няколко изречения с
които зарибява жертвите си , копира съдържанието на наши обяви и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
БИЗНЕС КОНСУЛТ , PRETOR GROUP Ltd. , PRAVNA KANTORA Bg. , Правна Кантора БЪЛГАРИЯ , гр.Пловдив
ул."4-ти Януари" № 28 ....
Копирайте тел. номера, които оставя за контакти - 0892918797, 0897558320, 0878166316, 0885498209, 0886346230 поставете ги в ГУГЪЛ и ще се запознаете с още няколко фалшиви самоличности. . .
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище, за когото направете справка в
ГУГЪЛ :
http://www.blitz.bg/news/article/307035
http://obiavidnes.com/obiava/104924/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

СЪДЕЙСТВИЕ за ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Изкупуване , Прехвърляне + Освобождаване от
Солидарната Отговорност .
Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения + Освобождаване от Длъжност и
СОЛИДАРНАТА Отговорност !
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за Търговски Дружества - ЕООД, ООД, АД, ЕАД и Прехвърляне на ЕТ !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма - собственик и управител , седалище , адрес
за кореспонденция и всичко необходимо , което изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и
СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ .
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба.
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 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
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ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка !
ВНИМАНИЕ - Осъждан за ИЗМАМИ и БЛУДСТВО предлага Адвокатски Услуги :
Измамникът предлага "съдействие" за фирми със задължения, завлича клиентите със солидни суми без да е свършил
обещаното, защото няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право , наизустил е няколко изречения с
които зарибява жертвите си , копира съдържанието на наши обяви и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
БИЗНЕС КОНСУЛТ , PRETOR GROUP Ltd. , PRAVNA KANTORA Bg. , Правна Кантора БЪЛГАРИЯ , гр.Пловдив
ул."4-ти Януари" № 28 ....
Копирайте тел. номера, които оставя за контакти - 0892918797, 0897558320, 0878166316, 0885498209, 0886346230 поставете ги в ГУГЪЛ и ще се запознаете с още няколко фалшиви самоличности. . .
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище, за когото направете справка в
ГУГЪЛ :
http://www.blitz.bg/news/article/307035
http://obiavidnes.com/obiava/104923/sydeystvie-za-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlyane--osvobojdavane-ot

Продавам/купувам бизнес
Правна Кантора България-Предлага юридическа и компетентна помощ за Фирми с финансови/задължения/данъчни
юридически проблеми.
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 Законното Решение на Вашия проблем.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Какво включва услугата Продажба на фирма-Изготвяне и подаване на всички необходими документи в Търговския
регистър, без риск от отказ.Съпровождане до Нотариус, без излишно чакане.Изваждане на удостоверение за актуално
състояние.И всичко това с едно посещение в офиса ни -300 лв /вкл. Държавна такса,Нотариус,хонорар/.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
Поради желанието ни да бъдем максимално гъвкави в предоставянето на качествени юридически услуги,Правна Кантора
България
има
няколко
адвокатски
офиса,
находящи
се
в
гр.София,
гр.Пловдив,
гр.Варна,гр.Бургас,гр.Димитровград,гр.Хасково гр.Пазарджик-за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
С предварително уговорена среща на Телефон: 0892918797 http://kpd.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/104922/prodavamkupuvam-biznes

СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Правна Кантора България-Предлага юридическа и компетентна помощ за Фирми с финансови/задължения/данъчни
юридически проблеми.
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 Законното Решение на Вашия проблем.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
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Какво включва услугата Продажба на фирма-Изготвяне и подаване на всички необходими документи в Търговския
регистър, без риск от отказ.Съпровождане до Нотариус, без излишно чакане.Изваждане на удостоверение за актуално
състояние.И всичко това с едно посещение в офиса ни -300 лв /вкл. Държавна такса,Нотариус,хонорар/.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
Поради желанието ни да бъдем максимално гъвкави в предоставянето на качествени юридически услуги,Правна Кантора
България
има
няколко
адвокатски
офиса,
находящи
се
в
гр.София,
гр.Пловдив,
гр.Варна,гр.Бургас,гр.Димитровград,гр.Хасково гр.Пазарджик-за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
С предварително уговорена среща на Телефон: 0892918797 http://kpd.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/104921/sydeystvie-za-firmi-sys-zadyljeniya

Разговорен английски
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com
тел. :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
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. :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/104920/razgovoren-angliyski

СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ....///////////////
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Правна Кантора България-Предлага юридическа и компетентна помощ за Фирми с финансови/задължения/данъчни
юридически проблеми.
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 Законното Решение на Вашия проблем.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Какво включва услугата Продажба на фирма-Изготвяне и подаване на всички необходими документи в Търговския
регистър, без риск от отказ.Съпровождане до Нотариус, без излишно чакане.Изваждане на удостоверение за актуално
състояние.И всичко това с едно посещение в офиса ни -300 лв /вкл. Държавна такса,Нотариус,хонорар/.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
Поради желанието ни да бъдем максимално гъвкави в предоставянето на качествени юридически услуги,Правна Кантора
България
има
няколко
адвокатски
офиса,
находящи
се
в
гр.София,
гр.Пловдив,
гр.Варна,гр.Бургас,гр.Димитровград,гр.Хасково гр.Пазарджик-за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
С предварително уговорена среща на Телефон: 0892918797 http://kpd.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/104919/sydeystvie-za-firmi-sys-zadyljeniya

Правна Кантора България-Предлага юридическа и компетентна помощ за Фирми с
финансови/задължения/данъчни юридически проблеми.
Правна Кантора България-Предлага юридическа и компетентна помощ за Фирми с финансови/задължения/данъчни
юридически проблеми.
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 Законното Решение на Вашия проблем.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Какво включва услугата Продажба на фирма-Изготвяне и подаване на всички необходими документи в Търговския
регистър, без риск от отказ.Съпровождане до Нотариус, без излишно чакане.Изваждане на удостоверение за актуално
състояние.И всичко това с едно посещение в офиса ни -300 лв /вкл. Държавна такса,Нотариус,хонорар/.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
Поради желанието ни да бъдем максимално гъвкави в предоставянето на качествени юридически услуги,Правна Кантора
България
има
няколко
адвокатски
офиса,
находящи
се
в
гр.София,
гр.Пловдив,
гр.Варна,гр.Бургас,гр.Димитровград,гр.Хасково гр.Пазарджик-за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
С предварително уговорена среща на Телефон: 0892918797 http://kpd.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/104918/pravna-kantora-bylgariya-predlaga-yuridicheska-i-kompetentna-pomosht-za-firmi-s-finan

Bulgarian for foreigners
For more information:
Phone .:0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
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ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian for foreigner speakers through the following
languages:
- English
- French
-Russian
The studies include all levels – from basics (A1) to experts (C1).
If you own a business here, bought a house or you have just decided to live here, in those cases it is necessary to start learning
Bulgarian for your daily contacts and normal lifestyle.
During your process of learning Bulgarian you also will get knowledge in Bulgarian customs, daily life, special features of
Bulgarian psychology. The reason to do this is because you get in comfort with better and faster adaptation in the new foreign
language area.
No textbook is needed - the language school offers its own learning system and methods - free for our students. Methods we offer
are modern and based on the communication approach and logical assimilation to the lexical and phonetic skills you need . In our
system we offer complex of well balanced :
Grammar
Phonetic
Speaking
Reading
Listening
Individual lessons are referred to individual necessities and profession of every student . Individual lessons are in a suitable for you
time and day , we offer also an opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student..
Ability language school offers some different programs for learning Bulgarian .
General Bulgarian course
Business course
Speaking course to develop and improve your skills in Bulgarian speech .
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 . 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/104917/bulgarian-for-foreigners

Руски език- Индивидуално и в малки групи
За повече информация:
тел.: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
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 :
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- 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.: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/104916/ruski-ezik-individualnoiv-malki-grupi

Разговорен Английски с бизнес насоченост
За повече информация:
тел. : 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
Езикова школа Абилити организира курс по разговорен Английски с бизнес насоченост . Учебните материали са по
системата за бизнес английски на Oxford University . Курсът е предназначен за курсисти, завършили първо ниво бизнес
английски (Elementary) и има за цел поддържане и усъвършенстване на придобитите знания.
Включени са аудио и видео уроци в учебния план .
Заниманията са : понеделник от 18.30 до 20.30
Продължителност на курса – 30 учебни часа
Цена : 150 лева
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. : 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/104915/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

Озонатори – здраве за цялото семейство
Озонатор за въздух и вода – здраве у дома – Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби, венци,
стомашно-чревни болести, кожни заболявания и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от
стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви зарази, ако сте
обработили хранителните продукти с озонирана вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от риба, зеле,
цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и
поръчайте в е-магазина ТехноМаг или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
Купете сега за 99.00 лв. и спестете 40.00 лв от нормалната цена!
Промоцията е валидна за м. август 2015г. !
http://obiavidnes.com/obiava/104914/ozonatori--zdrave-za-cyaloto-semeystvo

Уред за Сребърна вода "Volcano Dr. Silver 101+"
Създаден по разработка на НАСА - САЩ, уредът е предназначен за подобряване състоянието при повече от 100
труднолечими заболявания, за дезинфекция на вода с неизвестен произход и много други положителни ефекти за
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човешкото здраве. Сребърните йони във водата (сребърна вода) са сигурна защита срещу повече от 700 вида вируси и
бактерии, гъбички и паразити, от които страдат една трета от хората на планетата. Предлагаме многофункционален
уред за добиване на сребърна вода, който едновременно с процеса на отделяне на сребърни йони, осигурява магнитна
обработка и структуриране на водата за постигане на максимален биологичен ефект. Напълно дезинфикцирана и полезна
вода за пиене от всякаква чешма можете да си приготвите за по-малко от 1 минута. Малко по-дълго се приготвя
по-концентрирана сребърна вода за ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини,
висока температура; гастрити, хранителни отравяния, дезинтерии; кожни болести, изгаряния; дезинфекция и
обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи и др.
Доверете се на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878,
0896046994, 0876046994.
Плюс подарък Хомеопатична паста за зъби Dr. Silver!
Промоцията е валидна за м. август 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/104913/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

Дестилатори за вода
За ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най-чистата вода на планетата) за пиене, за
готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители), за автомобилни акумулатори и т.н. Производителност 1
л/час. С едно зареждане можете да пречистите максимално 3,5 л вода. Цена: 335 лв. с ДДС. Две години гаранция. За
подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
Плюс подарък Почистващ препарат за полирани повърхности!
Промоцията е валидна за м. август 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/104912/destilatori-za-voda

Електронни бидета
Може да се монтира на всяка тоалетна чиния (или моноблок) със стандартна форма и размери. Изпълнява 15 функции
(подгрява седалката и водата, подмива и ви подсушава с топъл въздух, обезмирисява тоалетната и т.н.). С две отделни
самоизмиващи подвижни прибиращи се дюзи. С антибактериален воден филтър. Осигурява висока лична хигиена, здраве и
комфорт за цялото семейство. Пести време и тоалетна хартия, предпазва от редица заболявания. Незаменим помощник
при гледане на възрастни или хора с увреждания. Южнокорейско качество. За подробности и поръчки заповядайте
онлайн или на място в магазин ТехноМаг, или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
Плюс 5% отстъпка от нормалната цена!
Промоцията е валидна за м. август 2015г. !
http://obiavidnes.com/obiava/104911/elektronni-bideta

Звукови четки за зъби от ТехноМаг
Звукова четка за зъби с 3 режима на работа и УВ стерилизатор - за идеално почистване и/или избелване на зъбите и
здравословен масаж на венците. Работи с презареждаема литиева батерия. С ултравиолетова камера за стерилизация с
цел предпазване от вируси и зарази. Звукочестотна вибрация до 33000 удара в минута. 4 резервни глави (за 4-членно
семейство или резерва). Плаката се почиства идеално, зъбите се избелват максимално, а венците се заздравяват за
броени дни. Пести се време и паста за зъби, а ползването е удоволствие. Освен зъбите, отлично почиства и брекети,
фасети, импланти и зъбни протези. Проверено! Цена 89,00 лв. с ДДС. За подробности и поръчки заповядайте онлайн или
на място в магазин ТехноМаг, или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
Промоцията е валидна за м. август 2015г. !
http://obiavidnes.com/obiava/104910/zvukovi-chetki-za-zybi-ot-tehnomag

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи

Страница 28/90

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

23.08.2015

>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/104909/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Изкупуваме фирми : ЕООД, ООД, ЕТ, АД, ЕАД със задължения + освобождаваме от солидарната
отговорност за 1 час
Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения + Освобождаване от Длъжност и
СОЛИДАРНАТА Отговорност !
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за Търговски Дружества - ЕООД, ООД, АД, ЕАД и Прехвърляне на ЕТ !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма - собственик и управител , седалище , адрес
за кореспонденция и всичко необходимо , което изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и
СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ .
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба.
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Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка !
ВНИМАНИЕ - Осъждан за ИЗМАМИ и БЛУДСТВО предлага Адвокатски Услуги :
Измамникът предлага "съдействие" за фирми със задължения, завлича клиентите със солидни суми без да е свършил
обещаното, защото няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право , наизустил е няколко изречения с
които зарибява жертвите си , копира съдържанието на наши обяви и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
БИЗНЕС КОНСУЛТ , PRETOR GROUP Ltd. , PRAVNA KANTORA Bg. , Правна Кантора гр.Пловдив ул."4-ти Януари"
№ 28 ....
Копирайте тел. номера, които оставя за контакти - 0892918797, 0897558320, 0878166316, 0885498209, 0886346230 поставете ги в ГУГЪЛ и ще се запознаете с още няколко фалшиви самоличности. . .
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище, за когото направете справка в
ГУГЪЛ :
http://www.blitz.bg/news/article/307035
http://obiavidnes.com/obiava/104908/izkupuvame-firmi--eood-ood-et-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-soli

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
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-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/54959/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Купуваме Фирми : ЕТ, ООД, ЕООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме от Солидарната
Отговорност за 1 час .
Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения + Освобождаване от Длъжност и
СОЛИДАРНАТА Отговорност !
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за Търговски Дружества - ЕООД, ООД, АД, ЕАД и Прехвърляне на ЕТ !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма - собственик и управител , седалище , адрес
за кореспонденция и всичко необходимо , което изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и
СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ .
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба.
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 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка !
ВНИМАНИЕ - Осъждан за ИЗМАМИ и БЛУДСТВО предлага Адвокатски Услуги :
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Измамникът предлага "съдействие" за фирми със задължения, завлича клиентите със солидни суми без да е свършил
обещаното, защото няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право , наизустил е няколко изречения с
които зарибява жертвите си , копира съдържанието на наши обяви и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
БИЗНЕС КОНСУЛТ , PRETOR GROUP Ltd. , PRAVNA KANTORA Bg. , Правна Кантора гр.Пловдив ул."4-ти Януари"
№ 28 ....
Копирайте тел. номера, които оставя за контакти - 0892918797, 0897558320, 0878166316, 0885498209, 0886346230 поставете ги в ГУГЪЛ и ще се запознаете с още няколко фалшиви самоличности. . .
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище, за когото направете справка в
ГУГЪЛ :
http://www.blitz.bg/news/article/307035
http://obiavidnes.com/obiava/104907/kupuvame-firmi--et-ood-eood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solida

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - ИЗКУПУВАНЕ +
ОСВОБОЖДАВАНЕ от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час
Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения + Освобождаване от Длъжност и
СОЛИДАРНАТА Отговорност !
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за Търговски Дружества - ЕООД, ООД, АД, ЕАД и Прехвърляне на ЕТ !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма - собственик и управител , седалище , адрес
за кореспонденция и всичко необходимо , което изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и
СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ .
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба.
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 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка !
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ВНИМАНИЕ - Осъждан за ИЗМАМИ и БЛУДСТВО предлага Адвокатски Услуги :
Измамникът предлага "съдействие" за фирми със задължения, завлича клиентите със солидни суми без да е свършил
обещаното, защото няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право , наизустил е няколко изречения с
които зарибява жертвите си , копира съдържанието на наши обяви и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
БИЗНЕС КОНСУЛТ , PRETOR GROUP Ltd. , PRAVNA KANTORA Bg. , Правна Кантора гр.Пловдив ул."4-ти Януари"
№ 28 ....
Копирайте тел. номера, които оставя за контакти - 0892918797, 0897558320, 0878166316, 0885498209, 0886346230 поставете ги в ГУГЪЛ и ще се запознаете с още няколко фалшиви самоличности. . .
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище, за когото направете справка в
ГУГЪЛ :
http://www.blitz.bg/news/article/307035
http://obiavidnes.com/obiava/104906/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--osvo

Покупко - Продажба на Фирми - ЕТ, АД, ЕАД, ООД, ЕООД със Задължения + Освобождаваме от
СОЛИДАРНАТА Отговорност за 1 Час ......
Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения + Освобождаване от Длъжност и
СОЛИДАРНАТА Отговорност !
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за Търговски Дружества - ЕООД, ООД, АД, ЕАД и Прехвърляне на ЕТ !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма - собственик и управител , седалище , адрес
за кореспонденция и всичко необходимо , което изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и
СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ .
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба.
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 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
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ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка !
ВНИМАНИЕ - Осъждан за ИЗМАМИ и БЛУДСТВО предлага Адвокатски Услуги :
Измамникът предлага "съдействие" за фирми със задължения, завлича клиентите със солидни суми без да е свършил
обещаното, защото няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право , наизустил е няколко изречения с
които зарибява жертвите си , копира съдържанието на наши обяви и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
БИЗНЕС КОНСУЛТ , PRETOR GROUP Ltd. , PRAVNA KANTORA Bg. , Правна Кантора гр.Пловдив ул."4-ти Януари"
№ 28 ....
Копирайте тел. номера, които оставя за контакти - 0892918797, 0897558320, 0878166316, 0885498209, 0886346230 поставете ги в ГУГЪЛ и ще се запознаете с още няколко фалшиви самоличности. . .
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище, за когото направете справка в
ГУГЪЛ :
http://www.blitz.bg/news/article/307035
http://obiavidnes.com/obiava/104905/pokupko---prodajba-na-firmi---et-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdav

Пластири за детоксикация на организма
Пластири за детоксикация на организма - за извличане токсини и отпадни продукти от организма на човека през
стъпалата по време на сън – изключително добър начин за поддържане на добро здраве. Подобряват и регулират
кръвообръщението, извличат токсините, увреждащи организма, възвръщат и балансират енергията в тялото,
нормализират работата на стомашно-чревния тракт. Осигуряват здрав сън и пълноценна почивка. Помагат за избягване
на махмурлук след препиване. Отстраняват синини и отоци от наранявания по кожата. Успокояват болки в
сухожилията (китки, лакти, глезени, колена). Лесни за употреба. Напълно безопасни и изцяло от натурални билкови
продукти. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или на тел. 02/8298504, 02/422
422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/104904/plastiri-za-detoksikaciya-na-organizma

Входни и интериорни врати
Врати Doormann Добрич Ви предлага най-новите модели врати на добри цени. За да се уверите ни посетете на
http://dobrich.doormann.bg / или заповядайте в магазина ни на адрес Добрич: ул. Генерал Гурко, 11 / срещу спирката на
Бакарди / тел: 0895 69 10 93. Очакваме Ви!!!
http://obiavidnes.com/obiava/104903/vhodni-i-interiorni-vrati

Инфрачервена лампа за нагревки – различни модели
Инфрачервена лампа за нагревки Philips 150W – служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни
заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и невралгии. Инфрачервената лампа Philips е оптимизирана за
облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът, прасец или врат, както и за облекчение при обикновени
настинки. Лампата може да се използва за терапевтични облъчвания, в козметични салони, детски градини, промишлени
предприятия, а така също и в домашни условия. Употребата на инфрачервената лампа способства за повишаване на
защитните сили на организма и устойчивостта му към инфекциозни, простудни, костно-ставни заболявания и др.
Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.Tehnomag.net или на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/104902/infrachervena--lampa-za-nagrevki--razlichni-modeli

Активатор за жива и мъртва вода
Активатор за жива и мъртва вода с ТИТАНИЕВ електрод - за домашно приготвяне на алкална (жива) вода и кисела
(мъртва) вода, които можете да използвате в профилактиката на редица болести. Иновативното в този модел е
наличието на титаниев електрод, който гарантира да няма никакво отделяне на метали във водата. За повече
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подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/104901/aktivator-za-jiva-i-myrtva-voda

Стопери за икономия на вода
Стопер с бутон и воден икономайзер EcoTap HP-2065 – пести 48% вода – подходящ за всяка кухня или ресторант. Лесно
ще го монтирате за секунди без да търсите водопроводчик. Ще намалите сметката за вода наполовина. Пускането и
спирането на водата става с едно докосване на бутона, което е изключително удобство и пестене на време, защото се
избягва постоянното въртене на смесителните кранове. Стопер EcoTap е с модерен и елегантен дизайн, изработен от
висококачествен месинг с хромирано покритие, с универсална външна резба, съгласно БДС. В комплекта е включен и
преходник с вътрешна резба (за по-старите модели батерии). Устройството е патентовано в САЩ, Канада, Австралия,
Швейцария. За повече подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/104900/stoperi-za-ikonomiya-na-voda

Стопери за пестене на вода
Стопер с бутон и воден икономайзер EcoTap HP-265 – пести 84% вода – подходящ за всяка баня или тоалетна. Лесно ще
го монтирате за секунди без да търсите водопроводчик. Пускането и спирането на водата става с едно докосване на
бутона, което е изключително удобство и пестене на време, защото се избягва постоянното въртене на смесителните
кранове. Стопер EcoTap е с модерен и елегантен дизайн, изработен от висококачествен месинг с хромирано покритие, с
универсална външна резба, съгласно БДС. Устройството е патентовано в САЩ, Канада, Австралия, Швейцария. За
повече подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/104899/stoperi-za-pestene-na-voda

Иновации за пестене на вода – ТехноМаг
Автоматичен стопер с таймер и воден икономайзер EcoTap HP-285 – пести до 87% вода – подходящ за обществени
санитарни помещения (в хотели, ресторанти, бензиностанции, болници, училища, детски градини, домове за възрастни,
тоалетни, както и у дома и в офиса). Този модел е с регулируем механичен таймер за осигуряване на автоматично
спиране на водата след изтичане на зададеното време от 5 до 20 секунди и с регулатор на съотношението вода/въздух, с
който можете да настроите дебита според предназначението на умивалника с цел постигане на допълнителна икономия.
Водата се пуска с едно докосване на бутона, а спирането става автоматично след изтичане на зададеното с таймера
време. Устройството е със секретна защита срещу кражба. Стоперът EcoTap има модерен и елегантен дизайн,
изработен е от висококачествен месинг с хромирано покритие, с универсална външна резба, съгласно БДС. Устройството
е патентовано в САЩ, Канада, Австралия, Швейцария. За повече подробности и поръчки заповядайте в е-магазина
ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/104898/inovacii-za-pestene-na-voda--tehnomag

Електронна система срещу варовикова вода AV-3
Електронна система срещу варовикова вода AV-3 – Изберете българското! Доказано ефективна и суперикономична
електронна система за омекотяване на варовикова вода и премахване налепите във водната инсталация. Ел.консумация
1,5W. Подходяща за едно домакинство, монтира се след водомера в жилището. Спира отлагането на варовик,
прогресивно премахва отложения варовик по тръбите, батериите, ел. уредите и др. Намалява сметката за
електричество, удължава живота на бойлера, пералнята, миялната, кафе машината и т.н. Гаранция 5 години! За повече
подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
Безплатна доставка при онлайн поръчка на 2 и повече броя!
Промоцията е валидна за м. август 2015г. !
http://obiavidnes.com/obiava/104897/elektronna-sistema-sreshtu-varovikova-voda-av-3

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

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
http://obiavidnes.com/obiava/104896/limfopresa---aparat-za-presoterapiya-limfen-drenaj

Електрическа Пила за пети SkySuper
Електрическа Пила за пети SkySuper
Практична и лесна за употреба, електрическата пила за стъпала "Sky Super" е чудесен инструмент за педикюр в домашни
условия. Благодарение на нежното въртеливо движение на специално разработената ролкова глава, само за няколко
минути ходилата са отново меки и кадифено гладки. Покритието от фини синтетични диамантени кристали е нежно
към кожата, а рискът от нараняване е елиминиран, благодарение на системата за контрол на натиска.
Предимства:

- бърз, лесен и безопасен педикюр у дома
- удобна ергономична дръжка за стабилен захват
- без остри ръбове, без режещи компоненти, без риск от нараняване
- работи със стандартни батерии - 3 бр 1.5V AAА
- ролката може да се сваля и почиства с вода
- в комплекта - 2 бр ролки с различен размер абразивни кристали - за по-груба и нормална кожа на петите
- възможност за настройка на скоростта на въртене
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Въртящата се на 360 градуса с 30 оборота в секунда глава накрайник притежава микро-абразивни частици, които
елиминират загрубялата кожа за дълъг период от време;
Нежен и ефективен метод за полиране на сухата и груба кожа на петите
Комплекта включва:
1бр. Пила за пети SkySuper
2бр. Въртящи се глави
1бр. Четка за почистване
http://obiavidnes.com/obiava/104895/elektricheska-pila-za-peti-skysuper

Интериорни и входни врати на примамливи цени!
Интериорни и входни врати за Вашия дом!
Предлагаме за вас нови входни и интериорни врати на изключително атрактивни цени!
Можете да разгледате online нaшите предложения на нашата интернет страница: www.vratiruse.com
Заповядайте в шоурума ни в гр. Русе на ул. Борисова 44, срещу Художествената галерия!
Врати Русе
Aдрес: РУСЕ ул. Борисова 44
Моб: 0894627366
Моб: 0895691033
Тел: 0894628220
Email: vratiruse.2@gmail.com
facebook: https://www.facebook.com/vratirusecom
web: http://www.vratiruse.com/
http://obiavidnes.com/obiava/104894/interiorni-i-vhodni-vrati-na-primamlivi-ceni

Пейнт Зуум Боядисвайте лесно, бързо и качествено
Пейнт Зуум
Боядисвайте лесно, бързо и качествено с оригиналния Пейнт Зум, който ние Ви предлагаме.
Пистолетът е направен от висококачествени, здрави и леки материали и мощен мотор от 650 вата.
Спестете си време и пари с тази нова технология, гарантираща Ви изразходване на по-малко боя и
равномерно боядисване на всички видове повърхности.
”БГ магазин” предлага на своите клиенти най-добрата и атрактивна цена на този уред,
http://obiavidnes.com/obiava/104893/peynt-zuum-boyadisvayte-lesno-byrzo-i-kachestveno

Стик за селфи с вграден Bluetooth
Стик за селфи с вграден Bluetooth
Селфи стик -Удължител за селфи -Селфи монопод със вграден Блутут
Новият монопод с вграден Bluetooth бутон за по-лесно и удобно снимане
Mono Pod поставка и удължител за телефон, фотоапарат или камера за лесни и винаги перфектни портретни снимки.
Съвместимост с Apple Iphone и Android от 3.0 нагоре.
500 г. максимална маса на прикаченото устройство.
Дължина от 20 см. до 97 см. Обща дължина с дръжката и стойката 110 см.
Капацитет на батерията: 45mAh.
Зареждане напрежение: DC 5V.
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Време за зареждане: 1 час.
Време на готовност: 100 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/104892/stik-za-selfi-s-vgraden-bluetooth

Вентилатор с водна мъгла
Вентилатор с водна мъгла
Особено подходящ както за заведения и търговски обекти, така също и за собствената ви градина или тераса.
Осигурете комфорта си през летните жеги!
Вентилаторът, произвеждащ водна мъгла осезателно понижава околната температура, повишава влажността,
спомага за прогонването на нежеланите насекоми, отстранява прах и вредни частици във въздуха.
Посредством ултразвук, този иновативен модел вентилатор превръща водата в мъгла с големина на микрокапката до 3
микрона.
Образуваните микрокапки поглъщат топлинната енергия от въздуха и се изпаряват.
Температурата се понижава с до 8°C. Създава се приятен хладен бриз.
Колкото по-горещ и сух е обкръжаващия въздух, толкова по-интензивно е изпарението, a съответно и охлаждането.
Гаранционен срок: 12 месеца
http://obiavidnes.com/obiava/104891/ventilator--s-vodna-mygla

ЦЕЛУТРОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ, , Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста,
Физиотерапия и Лифтинг
Целутрон
ЦЕЛУТРОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ, , Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста, Физиотерапия и Лифтинг
ЦЕЛУТРОН ЗА УСКОРЯВАНЕ НА МЕТАБОЛИЗМА И РЕДУЦИРАНЕ НА ТЕЛЕСНИТЕ МАЗНИНИ !
Основни функции и режими на работа :
F1 Мускулен масаж, релакс и Физиотерапия:
F2 Тонизиране
F3 Стимулация на кръвната и лимфната циркулация – при уморени крака, варикозни вени, целулит и след липосукция
F4 Редуциране на теглото и стягане на тъканите
Изборът на времетраене на процедурата може да бъде направен ръчно – 20 до 30 минути за максимална ефективност.
Апаратът за ускоряване на метаболизма и редукция на телесните мазнини е устройство създадено с методите на
съвременната медицина, с активно използване на последните научни изследвания в областта на медицината,
физиотерапията и козметиката, с отчитане на биологичното и физиологично взаимодействие между мазинините и
мускулната тъкан в човешкото тяло и биохимията на човешкият организъм.
Действието на уреда използва нормалните принципи на функциониране на човешкото тяло; крайната цел е да се
постигне естествено ускоряване на метаболизма, в пълно съответствие с природата на организма, използвайки само
естествените процеси в тялото. Създаването на това устройство е резултат от дългогодишни тестове, опити и
анализи, правени от водещи специалисти в съответните области.
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Използваната технология, базирана на микропроцесорна основа, дава възможност за прецизно действие в проблемните
зони без, или с минимум странични въздействия. Уредът обединява няколко режима на работа, на база на
усъвършенстваните през хилядолетията методи на акупунктурата, предназначени за решаване на различни телесни
проблеми – наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, детренираност на отделни мускулни групи, липса на
еластичност на кръвоносните съдове и като цяло – липса на тонус; апаратът предлага комплексно решение за всички
тези проблеми с методите на акупунктурата, физиотерапията и масажът.
Модел: GS-14 -2014
Гаранция - 12 месеца. Сертификация: CE, RoHS, CQChttp://obiavidnes.com/obiava/104890/celutron-za-otslabvane--redukciya-na-mastna-tykan-povdigane-na-byusta-fizioter

Пречиствател на въздух с , йонизатор, озонатор и НЕРА филтър
Пречиствател на въздух с , йонизатор, озонатор и
НЕРА филтър, с дистанционно управление
1. Използва принципа на изпускане на електрони под действието на
високо напрежение за получаване на отрицателни йони и активен кислород , посредством ултравиолетово лъчение бързо
унищожаващи бактерии, вируси, акари и други
микроорганизми, ефектно предотвратяват заболяванията предавани по въздушен път.
2. Неутрализира вредните газове, абсорбира и отстранява цигарения дим, а така също и други миризми, правейки въздуха
чист и свеж.
3. UV лъчението се използва за предотвратяване на разпространение на
заболяванията, като унищожава бактериите прихванати в НЕРА филтъра.
4. Вградения вентилатор с две степени на работа (за по-малки и
по-големи , за по-чисти или по-замърсени помещения) ускорява разнасянето на заредените частици в целия обем на
помещението.
5. Използването на специален въздушен филтър – двуслоен /един слой с
активен въглен и един слой с НЕРА филтър , гарантира захващането на частици с големина –
0.03микрона.
6. Комбинацията от UV лампа и HEPA филтър се счита за най ефективния метод за
премахването на алергени, вируси, миризми, лек прах и други твърди частици.
7. Ефективно прихваща много замръсители, в това число и летливи
органични съединения, миризми, цигарен дим и микроорганизми.
8 .Ново - възможност за озониране на вода

За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/104889/prechistvatel-na-vyzduh-s--yonizator-ozonator-i-nera-filtyr

NovMac.com - Магазин за Apple продукти
NovMac.com е интернет магазин официално оторизиран за продажба на Apple продукти онлайн. Никога не е било по-лесно
да поръчате Вашият Mac, където и да сте в България! Поръчайте онлайн MacBook, MacBook Pro, MacBook Air ,iMac, Mac
mini, iPod, iPad и много аксесоари! Нови продукти предлагани официално на българския пазар на най-добри цени!
Актуални промоции, доставка до посочен адрес. Продуктите са с международна гаранция!
http://obiavidnes.com/obiava/104888/novmaccom---magazin-za-apple-produkti
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Входни и интериорни врати на достъпни цени
"От вратите, които отваряме и затваряме всеки ден, зависи животът, който живеем. "
Нека заедно изберем вратите за Вашият дом, офис или хотел и да направим живота Ви по-хубав! Заповядайте на адрес
гр. Бургас, ул. Индустриална 21а, защото НИЕ РАБОТИМ ЗА ВАС!
http://obiavidnes.com/obiava/104887/vhodni-i-interiorni-vrati-na-dostypni-ceni

Купуваме Продаваме Бизнес
Купуваме Продаваме Бизнес.Фирми с финансови/задължения/данъчни юридически проблеми.
Какво включва услугата Продажба на фирма-Изготвяне и подаване на всички необходими документи в Търговския
регистър, без риск от отказ.Съпровождане до Нотариус, без излишно чакане.Изваждане на удостоверение за актуално
състояние.И всичко това с едно посещение в офиса ни -300 лв /вкл. Държавна такса,Нотариус,хонорар/.
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 Законното Решение на Вашия проблем.
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма - собственик и управител , седалище , адрес
за кореспонденция и всичко необходимо , което изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
PRAVNA KANTORA
Свържете се с нас по всяко време,
включително и през почивните дни.
С предварително уговорена среща на Телефони: 0892918797 http://kpd.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/104886/kupuvame-prodavame-biznes

Купуваме Продаваме Бизнес Фирми
Купуваме Продаваме Бизнес.Фирми с финансови/задължения/данъчни юридически проблеми.
Какво включва услугата Продажба на фирма-Изготвяне и подаване на всички необходими документи в Търговския
регистър, без риск от отказ.Съпровождане до Нотариус, без излишно чакане.Изваждане на удостоверение за актуално
състояние.И всичко това с едно посещение в офиса ни -300 лв /вкл. Държавна такса,Нотариус,хонорар/.
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 Законното Решение на Вашия проблем.
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма - собственик и управител , седалище , адрес
за кореспонденция и всичко необходимо , което изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
PRAVNA KANTORA
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Свържете се с нас по всяко време,
включително и през почивните дни.
С предварително уговорена среща на Телефони: 0892918797 http://kpd.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/104885/kupuvame-prodavame-biznes-firmi

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми - ЕТ ,ООД, ЕООД, АД, ЕАД със Задължения +
Освобождаваме от СОЛИДАРНАТА Отговорност за 1 Час ......
Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения + Освобождаване от Длъжност и
Отговорност !
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за Търговски Дружества - ЕООД, ООД, АД, ЕАД и Прехвърляне на ЕТ !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма - собственик и управител , седалище , адрес
за кореспонденция и всичко необходимо , което изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и
ОТГОВОРНОСТ .
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба.
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 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка !
ВНИМАНИЕ - Осъждан за ИЗМАМИ и БЛУДСТВО предлага Адвокатски Услуги :
Измамникът предлага "съдействие" за фирми със задължения, завлича клиентите със солидни суми без да е свършил
обещаното, защото няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право , наизустил е няколко изречения с
които зарибява жертвите си , копира съдържанието на наши обяви и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
БИЗНЕС КОНСУЛТ , PRETOR GROUP Ltd. , PRAVNA KANTORA Bg. , Правна Кантора гр.Пловдив ул."4-ти Януари"
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№ 28 ....
Копирайте тел. номера, които оставя за контакти - 0892918797, 0897558320, 0878166316, 0885498209, 0886346230 поставете ги в ГУГЪЛ и ще се запознаете с още няколко фалшиви самоличности. . .
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище, за когото направете справка в
ГУГЪЛ :
http://www.blitz.bg/news/article/307035
http://obiavidnes.com/obiava/104884/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---et-ood-eood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvo

Юридическо Съдействие за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕТ, ООД, ЕООД, АД, ЕАД
със Задължения + Освобождаваме от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения + Освобождаване от Длъжност и
Отговорност !
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за Търговски Дружества - ЕООД, ООД, АД, ЕАД и Прехвърляне на ЕТ !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма - собственик и управител , седалище , адрес
за кореспонденция и всичко необходимо , което изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и
ОТГОВОРНОСТ .
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба.
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 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка !
ВНИМАНИЕ - Осъждан за ИЗМАМИ и БЛУДСТВО предлага Адвокатски Услуги :
Измамникът предлага "съдействие" за фирми със задължения, завлича клиентите със солидни суми без да е свършил
обещаното, защото няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право , наизустил е няколко изречения с
които зарибява жертвите си , копира съдържанието на наши обяви и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
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"правни кантори" :
БИЗНЕС КОНСУЛТ , PRETOR GROUP Ltd. , PRAVNA KANTORA Bg. , Правна Кантора гр.Пловдив ул."4-ти Януари"
№ 28 ....
Копирайте тел. номера, които оставя за контакти - 0892918797, 0897558320, 0878166316, 0885498209, 0886346230 поставете ги в ГУГЪЛ и ще се запознаете с още няколко фалшиви самоличности. . .
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище, за когото направете справка в
ГУГЪЛ :
http://www.blitz.bg/news/article/307035
http://obiavidnes.com/obiava/104883/yuridichesko-sydeystvie-za-izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--et-ood-eood-ad-

Покупко - Продажба на Фирми - ЕТ, АД, ЕАД, ООД, ЕООД със Задължения + Освобождаваме от
Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност за 1 Час ......
Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения + Освобождаване от Длъжност и
Отговорност !
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за Търговски Дружества - ЕООД, ООД, АД, ЕАД и Прехвърляне на ЕТ !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма - собственик и управител , седалище , адрес
за кореспонденция и всичко необходимо , което изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и
ОТГОВОРНОСТ .
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба.
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 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка !
ВНИМАНИЕ - Осъждан за ИЗМАМИ и БЛУДСТВО предлага Адвокатски Услуги :
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Измамникът предлага "съдействие" за фирми със задължения, завлича клиентите със солидни суми без да е свършил
обещаното, защото няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право , наизустил е няколко изречения с
които зарибява жертвите си , копира съдържанието на наши обяви и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
БИЗНЕС КОНСУЛТ , PRETOR GROUP Ltd. , PRAVNA KANTORA Bg. , Правна Кантора гр.Пловдив ул."4-ти Януари"
№ 28 ....
Копирайте тел. номера, които оставя за контакти - 0892918797, 0897558320, 0878166316, 0885498209, 0886346230 поставете ги в ГУГЪЛ и ще се запознаете с още няколко фалшиви самоличности. . .
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище, за когото направете справка в
ГУГЪЛ :
http://www.blitz.bg/news/article/307035
http://obiavidnes.com/obiava/104882/pokupko---prodajba-na-firmi---et-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdav

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 научите 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/104881/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЛЕСНА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ ОТ УЮТА НА СОБСТВЕНИЯТ ВИ ДОМ ! 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 научите 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/104880/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

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 научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
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За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/104879/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЛЕСНА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ ОТ УЮТА НА СОБСТВЕНИЯТ ВИ ДОМ ! 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 научите 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/104878/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Актуални обяви за недвижими имоти - Продава, от агенция Avista
Актуални обяви за недвижими имоти - Продава, от агенция Avista
едностаен апартамент двустаен апартамент тристаен апартамент четиристаен апартамент многостаен
апартамент мезонет офис ателие, таван етаж от къща къща вила магазин заведение склад гараж
http://www.avista.bg
http://obiavidnes.com/obiava/104877/aktualni-obyavi-za-nedvijimiimoti--prodava-ot-agenciya-avista

Актуални обяви за недвижими имоти - Продава, от агенция Avista
Актуални обяви за недвижими имоти - Продава, от агенция Avista
едностаен апартамент двустаен апартамент тристаен апартамент четиристаен апартамент многостаен
апартамент мезонет офис ателие, таван етаж от къща къща вила магазин заведение склад гараж
http://www.avista.bg
http://obiavidnes.com/obiava/104876/aktualni-obyavi-za-nedvijimiimoti--prodava-ot-agenciya-avista

Предлагаме инкубатори
Предлагаме инкубатори за люпене на яйца
с капацитет: 40 яйца,60, 80, 100, 150,и 200 яйца на изгодни цени!
Температурата се регулира с прецизен терморегулатор.
Гаранцията която поемаме е една
календарна година.
За повече информация посетете
нашият сайт: www.inkubatorbg.alle.bg , или се
обадете на 0888291498, Skype - krasi0012.
http://obiavidnes.com/obiava/104875/predlagame-inkubatori

Легло Медитация
Мебелите за спалня МЕДИТАЦИЯ проектирахме, вдъхновени от източноазиатската теория за чакрите, които
присъстват както в будистките традиции, така и в китайските и японските практики.
Седемте символа на чакрите изрисувахме върху таблата на леглото и върху вратичките на гардероба.
Теорията за чакрите се гради върху хипотезата, че енергията се движи равномерно в организма ни. В седем точки на
нашето тяло съществува концентрация на енергия, която постоянно се движи спираловидно. Тези седем специфични
точки се наричат чакри.
Повече за стая Медитация прочетете от тук - http://arthotel.bg/bg/meditatziya
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http://obiavidnes.com/obiava/104874/leglo-meditaciya

VI Английски / Немски език, групово обучение нива А1, А2, В1, В2 / 60 учебни часа
Запишете се сега за курс (60 учебни часа) групово обучение по английски / немски език - нива А1, А2 на удивителната цена
от 130 лева и нива В1, В2 само за 180 лева!!!Завършете сезона с тази прекрасна стъпка напред!
Курсът включва:
• входящ тест;
• двама преподаватели (теория и практика);
• текстове за слушане с разбиране;
• текстове за четене с разбиране;
• допълнителни учебни материали за часовете;
• примерни тестове;
• удостоверение при успешно взет финален изпит и за брой часове.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0884123908
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0884123908 / http://astoria-academy.com/
http://obiavidnes.com/obiava/104873/vi-angliyski--nemski-ezik-grupovo-obuchenie-niva-a1-a2-v1-v2--60-uchebni-chas

Изработка на Автобиография, Мотивационно писмо
До 3 / три / работни дни :
български език - 15 лв.
английски език - 20 лв.
руски език - 20 лв.
немски език - 23 лв.
френски език - 25 лв.
До 1 / един / работен ден :
български език - 20 лв.
английски език - 25 лв.
руски език - 25 лв.
немски език - 28 лв.
френски език - 30 лв.
До 4 / четири / работни часа :
български език - 30 лв.
английски език - 35 лв.
руски език - 35 лв.
немски език - 38 лв.
френски език - 40 лв.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0884123908 / http://new-way.alle.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/104872/izrabotka-na-avtobiografiya-motivacionno-pismo

Документи, Цяла БългариЯ Превод на
Превод на документи (Цени за страница):
До 3 /три/ работни дни:
- български език - 5 лв
- френски език - 12 лв..
- английски език - 7 лв.
- руски език - 8 лв.
- немски език - 10 лв.
До 1 / един / работен ден:
- български език - 10 лв.
- английски език - 12 лв.
- руски език - 13 лв.
- немски език - 15 лв. френски език - 17 лв.
До 4 / четири / работни часа:
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- български език - 20 лв.
- английски език - 22 лв.
- руски език - 23 лв.
- немски език - 25 лв.
- френски език - 27 лв.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0884123908 / http://new-way.alle.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/104871/dokumenti-cyala-bylgariya-prevod-na

ЧЕХИЯ - НАБИРА РАБОТНИЦИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Работници за Чехия без посредници в България - 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 , 00420 777 073 926
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/104870/chehiya---nabira-rabotnici-bez-posrednici

ЧЕХИЯ - СТРОИТЕЛИ И ЗАВАРЧИЦИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Строители и заварчици за Чехия без посредници в България :
- 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 , 00420 777 073 926
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/104869/chehiya---stroiteli-i-zavarchici-bez-posrednici

Компютърни индивидуални обучения
* Компютърни обучения
• Офис Пакет – 10 лв./час
• Acrobat Reader – 10 лв./час
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• Adobe Reader – 10 лв./час
• АutoCAD, MathCAD – 20лв./час
• Math LAB, GeoGebra – 20лв./час
HTML – 20 лв./час ------------гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0884123908 / http://new-way.alle.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/104868/kompyutyrni-individualni-obucheniya

ЧЕХИЯ - СКЛАДОВИ РАБОТНИЦИ И ЕЛЕКТРОКАРИСТИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Складови работници и електрокаристи за Чехия без посредници в България :
- заплата 800 – 1100 евро .
- трудов договор .
- осигуровки по чешкото законодателство .
- аванс от 50 евро до заплата .
- осигурена квартира .
- не е задължително владеенето на език .
- готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 00420 777 073 926 , 0877 25 41 39 , 0893 27 21 83
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/104867/chehiya---skladovi-rabotnici-i-elektrokaristi-bez-posrednici

ЧЕХИЯ - РАБОТА В з-д ШКОДА
Работа в з-д ШКОДА за мъже и жени до 50 год.Работата не е сезонна а постоянна и търсим сериозни и отговорни хора.
Не е задължително владеенето на език. Получавате 100% гаранция за сигурност и коректност от наша страна.
Заплащане 80 CZK/час - 960 EUR/месец , квартира, трудов договор, осигуровки по чешкото законодателство, които са
валидни за България.
Изисквания:
Възраст до 50 год.
Умения и желание за работа в екип
Отговорност, ескпедитивност и отговорно отношение към работата
Готовност за работа в динамична среда
Вашите задължения ще са:
Окомплектоване и стиковане на артикули
Организация и подреждане на складовото пространство
Приемане и изпращане на стоките в и от склада
Следите и отговаряте за изрядния външен вид на приеманата или изпращаната стока
Изпълнение на други задължения, свързани с длъжността
Ние ви предлагаме:
Добро възнаграждение, 80 CZK/час –ЧИСТО – 960 EUR/месец
Работа на трудов договор
Осигуряване според изискванията на чешкото законодателство
Квартира
Всяка седмица аванс от 1500 CZK ( 60 EUR ) до заплата.
Тел: 0877 25 41 39 , 0893 27 21 83 , 00420 777 073 926
http://obiavidnes.com/obiava/104866/chehiya---rabota-v-z-d-shkoda

ЖЕНИ ЗА РАБОТА В ЧЕХИЯ БЕЗ ТАКСИ И КОМИСИОННИ
Жени до 55 години за работа в складове за зеленчуци :
- заплата 700 – 750 евро / месечно .
- трудов договор и осигуровки по чешко законодателство .
- подсигурена безплатна квартира .
- аванс от 50 евро до заплата .
- не е задължително владеенето на език .
- готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39 , 00420 777 073 926
Skype : work.cz1
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http://obiavidnes.com/obiava/104865/jeni-za-rabota-v-chehiya-bez-taksi-i-komisionni

Индивидуално Немски език
Пакет 60 уч. часа: 3 индивидуални посещения седмично по 3 часа (астрономически), продължителност 1 месец
Само за * 290 лв. вместо 340 лв.
Пакет 60 уч. часа: 2 индивидуални посещения седмично по 2 часа (астрономически), продължителност 2 месеца
Само за * 315лв. вместо 370 лв.
За времевия диапазон 11:00 - 16:00 от понеделник до петък.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0884123908
http://obiavidnes.com/obiava/104864/individualno-nemski-ezik

ЧЕХИЯ - РАБОТНИЦИ В ЦЕХ ЗА САНДВИЧИ И ТОРТИ
Цех за торти и сандвичи набира мъже и жени до 55 год.
ИЗИСКВА СЕ:
- Изработка на торти и сандвичи;
- Подготовка на продуктите;
- Спазване висока хигиена;
- Наблюдение входен-изходен поток на продукцията;
- Не се изисква език;
- Работа в екип, отговорност, дисциплинираност.
ПРЕДЛАГА СЕ:
- Осигурени над 250 часа работа на месец на сменен режим;
- Официално споразумение за легална работа и регистрация в полицията;
- Осигурена безплатна квартира;
- Социални и здравни осигуровки, след пробния период - един месец;
- 24 000 чешки крони (900 EURO) на месец;
- Месечно заплащане 10-то число;
- Всяка седмица аванс от 50 евро;
- Безплатен превоз до работния обект.
За повече информация може да се обадите от 9:00 до 18:00 на телефон : 0877 25 41 39 , 0893 27 21 83
http://obiavidnes.com/obiava/104863/chehiya---rabotnici-v-ceh-za-sandvichi-i-torti

Индивидуално Английски език
Пакет 60 уч. часа: 3 индивидуални посещения седмично по 3 часа (астрономически), продължителност 1 месец
Само за * 290 лв. вместо 340 лв.
Пакет 60 уч. часа: 2 индивидуални посещения седмично по 2 часа (астрономически), продължителност 2 месеца
Само за * 315лв. вместо 370 лв.
За времевия диапазон 11:00 - 16:00 от понеделник до петък.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0884123908
http://obiavidnes.com/obiava/104692/individualno-angliyski-ezik

Инкубатори-Избери Българското
Избери качество а не цена !!!Виж преди да платиш !!! Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на
люлката от : 18яйца,35,55,75,100,150,175 и 200броя яйца. 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.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/104862/inkubatori-izberi-bylgarskoto

48% икономия на вода и удобство с едно докосване
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Стопер с бутон и воден икономайзер EcoTap HP-2065 – пести 48% вода – подходящ за всяка кухня или ресторант. Лесно
ще го монтирате за секунди без да търсите водопроводчик. Ще намалите сметката за вода наполовина. Пускането и
спирането на водата става с едно докосване на бутона, което е изключително удобство и пестене на време, защото се
избягва постоянното въртене на смесителните кранове. Стопер EcoTap е с модерен и елегантен дизайн, изработен от
висококачествен месинг с хромирано покритие, с универсална външна резба, съгласно БДС. В комплекта е включен и
преходник с вътрешна резба (за по-старите модели батерии). Устройството е патентовано в САЩ, Канада, Австралия,
Швейцария. За повече подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/104861/48-ikonomiya-na-voda-i-udobstvo-s-edno-dokosvane

Електронна система срещу варовикова вода AV-3
Изберете българското! Доказано ефективна и суперикономична електронна система за омекотяване на варовикова вода и
премахване налепите във водната инсталация. Ел.консумация 1,5W. Подходяща за едно домакинство, монтира се след
водомера в жилището. Спира отлагането на варовик, прогресивно премахва отложения варовик по тръбите, батериите,
ел. уредите и др. Намалява сметката за електричество, удължава живота на бойлера, пералнята, миялната, кафе
машината и т.н. Гаранция 5 години! За повече подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете
на тел. 02/4224228, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/104860/elektronna-sistema-sreshtu-varovikova-voda-av-3

Звукова четка за зъби с 3 режима на работа и УВ стерилизатор
Звукова четка за зъби с 3 режима на работа и УВ стерилизатор - за идеално почистване и/или избелване на зъбите и
здравословен масаж на венците. Работи с презареждаема литиева батерия. С ултравиолетова камера за стерилизация с
цел предпазване от вируси и зарази. Звукочестотна вибрация до 33000 удара в минута. 4 резервни глави (за 4-членно
семейство или резерва). Плаката се почиства идеално, зъбите се избелват максимално, а венците се заздравяват за
броени дни. Пести се време и паста за зъби, а ползването е удоволствие. Освен зъбите, отлично почиства и брекети,
фасети, импланти и зъбни протези. Проверено! Цена 89,00 лв. с ДДС. За подробности и поръчки заповядайте онлайн или
на място в магазин ТехноМаг, или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
Промоцията е валидна за м. август 2015г. !
http://obiavidnes.com/obiava/104859/zvukova-chetka-za-zybi-s-3-rejima-na-rabota-i-uv-sterilizator

Електронни бидета - различни модели от ТехноМаг
Може да се монтира на всяка тоалетна чиния (или моноблок) със стандартна форма и размери. Изпълнява 15 функции
(подгрява седалката и водата, подмива и ви подсушава с топъл въздух, обезмирисява тоалетната и т.н.). С две отделни
самоизмиващи подвижни прибиращи се дюзи. С антибактериален воден филтър. Осигурява висока лична хигиена, здраве и
комфорт за цялото семейство. Пести време и тоалетна хартия, предпазва от редица заболявания. Незаменим помощник
при гледане на възрастни или хора с увреждания. Южнокорейско качество. За подробности и поръчки заповядайте
онлайн или на място в магазин ТехноМаг, или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
Плюс 5% отстъпка от нормалната цена!
Промоцията е валидна за м. август 2015г. !
http://obiavidnes.com/obiava/104858/elektronni-bideta----razlichni-modeli-ot-tehnomag

Дестилатори за вода
За ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най-чистата вода на планетата) за пиене, за
готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители), за автомобилни акумулатори и т.н. Производителност 1
л/час. С едно зареждане можете да пречистите максимално 3,5 л вода. Цена: 335 лв. с ДДС. Две години гаранция. За
подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
Плюс подарък Почистващ препарат за полирани повърхности!
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Промоцията е валидна за м. август 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/104857/destilatori-za-voda

Йонизатори и озонатори – различни модели
Последно поколение технология за пречистване и стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс
функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за
домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки,
детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net
или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Купете сега за 198.55 лв. и спестете 5% от нормалната цена!
Промоцията е валидна за м. август 2015 г.!
http://obiavidnes.com/obiava/104856/yonizatori-i-ozonatori--razlichni-modeli

Уред за Сребърна вода от ТехноМаг
Създаден по разработка на НАСА - САЩ, уредът е предназначен за подобряване състоянието при повече от 100
труднолечими заболявания, за дезинфекция на вода с неизвестен произход и много други положителни ефекти за
човешкото здраве. Сребърните йони във водата (сребърна вода) са сигурна защита срещу повече от 700 вида вируси и
бактерии, гъбички и паразити, от които страдат една трета от хората на планетата. Предлагаме многофункционален
уред за добиване на сребърна вода, който едновременно с процеса на отделяне на сребърни йони, осигурява магнитна
обработка и структуриране на водата за постигане на максимален биологичен ефект. Напълно дезинфикцирана и полезна
вода за пиене от всякаква чешма можете да си приготвите за по-малко от 1 минута. Малко по-дълго се приготвя
по-концентрирана сребърна вода за ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини,
висока температура; гастрити, хранителни отравяния, дезинтерии; кожни болести, изгаряния; дезинфекция и
обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи и др.
Доверете се на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878,
0896046994, 0876046994.
Плюс подарък Хомеопатична паста за зъби Dr. Silver!
Промоцията е валидна за м. август 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/104855/ured-za-srebyrna-voda-ot-tehnomag

Магнити - подобрете работата на двигателя
Магнитни йонизиращи приставки за пестене на гориво - увеличават горивната ефективност за по-чисто изгаряне в
двигателя, намаляват вредните емисии (50-80%), като същевременно подобряват работата на двигателя и спестяват
от разхода на гориво (10-22%). Действието им се основава на йонизиране на горивото, преминаващо през горивната
тръба, благодарение на силното магнитно поле, образувано от двете срещуположни части на магнитната приставка.
Специално проектирани и нанотехнологично произведени неодимови магнити. Директно от производителя. С
американски патент и CE сертификати от Великобритания. За подробности и поръчки посетете «ТехноМаг» или се
обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/104854/magniti---podobrete-rabotata-na-dvigatelya

Уред против къртици
Електронни уреди за борба с подземни гризачи – къртица, сляпо куче, лалугер. Ултразвукови и вибрационни. Гарантирано
действие. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.TehnoMag.net или на тел. тел.02/8298504,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/104853/ured-protiv-kyrtici

Дрегери от ТехноМаг
Прецизен южнокорейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за измерване на алкохолното съдържание в диапазон от 0 до 4
промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни субстанции в дъха на човека. Подходящ за редовни
проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни дейности, свързани с професионално шофиране и
неупотреба на алкохол. Притежаващ TUV/CE сертификат. Със сменяем високопрецизен полупроводников сензор

Страница 51/90

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

23.08.2015

(същият, като в полицейските дрегери). В комплекта: алкални батерии АА 1.5V, захранващ адаптор за включване в
автомобила, 55 броя мундщуци, елегантна чантичка за съхранение и дръжка за безопасно пренасяне на комплекта,
инструкция за експлоатация на български език. Цена 192 лв.(с ДДС). Запитвания и поръчки в е-магазина ТехноМаг или на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
Осигурени консумативи.
http://obiavidnes.com/obiava/104852/dregeri-ot-tehnomag

Ултразвукова ваничка за скоростно почистване и стерилизация
Ултразвукова ваничка за скоростно почистване и стерилизация – За ултразвуково почистване на метални инструменти,
CD, DVD и BlueRay оптични дискове, почистване и стерилизация на ножчета за бръснене, глави на електрически
самобръсначки, стоматологични инструменти, четки за зъби, бижута (верижки, пръстени, обици, гривни), очила, лупи,
верижки за часовници, водоустойчиви часовници, химикалки, глави на принтери, печати, часовникови механизми, стари
монети, значки, клапи, дюзи, електронни платки и т.н. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина «ТехноМаг» или на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/104851/ultrazvukova-vanichka-za-skorostno-pochistvane-i-sterilizaciya

Електронно устройство за вибрационно пране
Малка, икономична и турбо ефективна пералня – това е устройството за вибрационно пране. С него ще спестите до 80%
електроенергия, вода и перилен препарат. Пестите също място и пари. Можете да го носите навсякъде със себе си.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - можете да пропуснете
гладенето. Изключително удобно за пране и на маратонки, гуменки, чанти, изделия от изкуствена кожа и т.н.
Запитвания и поръчки в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
Плюс подарък Препарат за почисване на петна от текстил!
Промоцията е валидна за м. август 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/104850/elektronno-ustroystvo-za-vibracionno-prane

Ултразвукова пералня - мини волкано
Ако домакинството Ви се състои от 1-2 човека - няма по-икономично решение от ултразвуковия уред за пране и
почистване. С него ще спестите до 99,9% електроенергия, 70% вода, 60% перилен препарат, 100% омекотители.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - забравете и гладенето.
Изключително удобно за пране, почистване и обезпаразитяване на маратонки, гуменки, чанти,изделия от изкуствена
кожа и т.н. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.TehnoMag.net или на тел. 02/422 422 8, 088 4
38 68 78
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
Промоцията е валидна за м. август 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/104849/ultrazvukova-peralnya----mini-volkano

Интериорни и блиндирани врати
Врати АВС Ви предлага най-добрите цени на входни и интериорни врати. Само тук ще намерите богато разнообразие от
цветове и модели. Заповядайте в шоурума ни в гр. Варна на адрес, бул. 8-ми Приморски Полк, полигона над плувния басейн
по посока ж.к. Виница. Разгледайте и другите ни предложения тук http://www.vrati-abc.com/.
Тел: 052 493 684
Моб: 0899691035
mail: office@vrati-abc.com
web: www.VRATI-ABC.com
http://obiavidnes.com/obiava/104848/interiorni-i-blindirani-vrati

светещи камъчета
Ето една възможност да промените заобикалящото Ви пространство до неузнаваемост със собствените си ръце.
Камъните могат да бъдат използвани като декорация при проектиране на къщи , в производството на оригинални
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сувенири за авторско право , рамки за снимки и др. В допълнение те могат да бъдат несравнима аквариумна декорация ,
декорация за саксии или пък библиотечни рафтове.
http://obiavidnes.com/obiava/104847/sveteshti-kamycheta

РАБОТА В ГЕРМАНИЯ / ПОЗИЦИЯ: МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ
ОПИСАНИЕ
Основни детайли:
Позиция: Медицински сестри за клиники, болници и старчески домове
Локация: в района на Мюнхен, Германия
Заминаване: До 10 дни след одобрение
Тип на офертата: Целогодишна
УСЛОВИЯ
Заплащане:
Възнаграждение: €12-15 /бруто/ на час
Дата за получаване на заплата:15-20 число на месеца за предходния
Начин на получаване на заплата : По банков път
Допълнителни детайли:
Работни дни на седмица: 38,5 часа
Униформи: Подсигурени от работодателя
Самолетен билет : За сметка на кандидата
ИЗИСКВАНИЯ
Мъже/ Жени
Възрастови ограничения: Няма
Опит: Задължителен
Чужди езици: Задължително владеене на Немски език на минимум B2 ниво /според Европейската езикова рамка/
Диплома: Задължителна
Необходими документи:
Автобиография на английски или немски език, бланка изтеглена от сайта- www.slava7.bg
1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/104846/rabota-v-germaniya--poziciya-medicinski-sestri

РАБОТА В ГЕРМАНИЯ / ПОЗИЦИЯ: ДЕТСКИ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ
ОПИСАНИЕ
Основни детайли:
Позиция: Детски медицински сестри за болници и клиники
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Локация: в района на Мюнхен, Германия
Заминаване: До 10 дни след одобрение
Тип на офертата: Целогодишна
УСЛОВИЯ
Заплащане:
Възнаграждение: €12-15 /бруто/ на час
Дата за получаване на заплата: 15-20 число на месеца за предходния
Начин на получаване на заплата : По банков път
Допълнителни детайли:
Работни дни на седмица: 38,5 часа
Униформи: Подсигурени от работодателя
Самолетен билет: За сметка на кандидата
ИЗИСКВАНИЯ
Мъже/ Жени
Възрастови ограничения: Няма
Опит: Задължителен
Чужди езици: Задължително владеене на Немски език на минимум B2 ниво /според Европейската езикова рамка/
Диплома: Задължителна
Необходими документи:
Автобиография на английски език, бланка изтеглена от сайта- www.slava7.bg
1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/104845/rabota-v-germaniya--poziciya-detski-medicinski-sestri

РАБОТА В ГЕРМАНИЯ: АСИСТЕНТИ ЗА ГЛЕДАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ ХОРА
ОПИСАНИЕ
Основни детайли:
Позиция: Асистенти за гледане на възрастни хора за старчески домове
Локация: в района на Мюнхен, Германия
Заминаване: До 10 дни след одобрение
Тип на офертата: Целогодишна
УСЛОВИЯ
Заплащане:
Възнаграждение: €12-15 /бруто/ на час
Дата за получаване на заплата: 15-20 число на месеца за предходния
Начин на получаване на заплата: По банков път
Допълнителни детайли:
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Работни дни на седмица: 38,5 часа
Униформи: Подсигурени от работодателя
Самолетен билет: За сметка на кандидата
ИЗИСКВАНИЯ
Мъже/ Жени
Възрастови ограничения: Няма
Опит: Задължителен
Чужди езици: Задължително владеене на Немски език на минимум B2 ниво /според Европейската езикова рамка/
Сертификати: Предимство
Необходими документи:
Автобиография на английски език, бланка изтеглена от сайта- www.slava7.bg
1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/104844/rabota-v-germaniya-asistenti-za-gledane-na-vyzrastni-hora

РАБОТА В ЧУЖБИНА:МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ
РАБОТА В ЧУЖБИНА:МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ
Страни: Великобритания; Германия
Позиции: АСИСТЕНТИ ЗА ГЛЕДАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ ХОРА; МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: info@slava7.bg
Интернет адрес: www.slava7.bg
http://obiavidnes.com/obiava/104843/rabota-v-chujbinamedicinski--personal

РАБОТА В ЧУЖБИНА: ЛОГИСТИКА И ТРАНСПОРТ
РАБОТА В ЧУЖБИНА: ЛОГИСТИКА И ТРАНСПОРТ
Страни: Белгия; Малта и Германия
Позиции: СПЕДИТОР ЗА ИЗТОЧНА ЕВРОПА; ПРОФЕСИОНАЛЕН ШОФЬОР НА АВТОВОЗ (С КАТЕГОРИИ С+Е);
ВОДАЧИ НА МОТОКАР
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: info@slava7.bg
Интернет адрес: www.slava7.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/104842/rabota-v-chujbina-logistika-i-transport

РАБОТА В ЧУЖБИНА. ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО
РАБОТА В ЧУЖБИНА. ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО
Страни: Англия, Кипър и Гърция
Позиции: Крупие ; Готвачи/ки ; Грил готвачи/ки ; Сервитьори/ки ; Бармани/ки ; Аниматори ; Камериерки
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: info@slava7.bg
Интернет адрес: www.slava7.bg
http://obiavidnes.com/obiava/104841/rabota-v-chujbina-hotelierstvo-i-restorantyorstvo

РАБОТА В ЧУЖБИНА: IT JOBS
РАБОТА В ЧУЖБИНА: IT JOBS
Destinations: Germany, Malta and Cyprus
Positions: Software Team Lead ; Senior Software Engineer ; Software Architect ; Software Developer ; IT Security Consultants ;
Technical Consultants / System Engineers ; Solutions Architect ; Senior QA Engineer ; Senior Java Developer ; Senior Application
Developers ; Database System Engineer ; CRM Engineer ; Senior Web Developer ; .NET Frontend Web Developer ; .NET Backend
Web Developer ; Advertising Sales Manager ; Media buyer
In accordance with WAT, Youth and Exchange programs!
For further information, please, do not hesitate to contact us:
Website: www.slava7.bg
E-mail: info@slava7.bg
Tel: 0876 59 27 27
http://obiavidnes.com/obiava/104840/rabota-v-chujbina-it-jobs

РАБОТА В ЧУЖБИНА. РАБОТА В КИПЪР
РАБОТА В ЧУЖБИНА. РАБОТА В КИПЪР
Позиции: TAKE AWAY СЛУЖИТЕЛ (В ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ), ГОТВАЧ /КА И СЛУЖИТЕЛ/КА РЕСТОРАНТ,
ADVERTISING SALES MANAGER, MEDIA BUYER, ГРИЛ ГОТВАЧИ/КИ, АНИМАТОРИ , ГОТВАЧИ, КАМЕРИЕРКИ,
СЕРВИТЬОРИ И БАРМАНИ, КРУПИЕ
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: info@slava7.bg
Интернет адрес: www.slava7.bg
http://obiavidnes.com/obiava/104839/rabota-v-chujbina-rabota-v-kipyr

РАБОТА В ЧУЖБИНА. РАБОТА В ГЪРЦИЯ
РАБОТА В ЧУЖБИНА. РАБОТА В ГЪРЦИЯ
Позиция: КАМЕРИЕРКИ
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
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Е-mail: info@slava7.bg
Интернет адрес: www.slava7.bg
http://obiavidnes.com/obiava/104838/rabota-v-chujbina-rabota-v-gyrciya

РАБОТА В ЧУЖБИНА. РАБОТА ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
РАБОТА В ЧУЖБИНА. РАБОТА ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Позиции: Готвачи/ки; Медицински сестри; Сервитъори/ки; Бармани/ки; Асистенти за гледане на възрастни хора;
Работници за автомивка (HAND CAR WASH)
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: info@slava7.bg
Интернет адрес: www.slava7.bg
http://obiavidnes.com/obiava/104837/rabota-v-chujbina-rabota-vyv-velikobritaniya

РАБОТА В ЧУЖБИНА. РАБОТА В МАЛТА
РАБОТА В ЧУЖБИНА. РАБОТА В МАЛТА
Позиции: SOLUTIONS ARCHITECT, SENIOR QA ENGINEER , SENIOR JAVA DEVELOPER, SENIOR APPLICATION
DEVELOPERS, DATABASE SYSTEM ENGINEER, CRM ENGINEER, TECHNICIAN, SENIOR WEB DEVELOPER, .NET
FRONTEND WEB DEVELOPER, ПРОФЕСИОНАЛЕН ШОФЬОР НА АВТОВОЗ (С КАТЕГОРИИ С+Е)
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: info@slava7.bg
Интернет адрес: www.slava7.bg
http://obiavidnes.com/obiava/104836/rabota-v-chujbina-rabota-v-malta

РАБОТА В ЧУЖБИНА. РАБОТА В ГЕРМАНИЯ
РАБОТА В ЧУЖБИНА. РАБОТА В ГЕРМАНИЯ
Позиции:Асистенти за гледане на възрастни хора, Детски медицински сестри, Медицински сестри,
работници, Водопроводчици, Ел. техници, Заварчици , Шлосер , Водачи на мотокар , IT POSITIONS
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: info@slava7.bg
Интернет адрес: www.slava7.bg

Индустриални

http://obiavidnes.com/obiava/104835/rabota-v-chujbina-rabota-v-germaniya

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 научите 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
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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/104834/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЛЕСНА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ ОТ УЮТА НА СОБСТВЕНИЯТ ВИ ДОМ ! 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 научите 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/104833/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

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/104832/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

Специални летни цени на входни и интериорни врати!
Заедно можем да направим дома Ви по - уютен! Предлагаме свежи идеи и изгодни предложения! Очакваме Ви!
За контакти:
Варна, ул. Беласица 20
Тел.: 052/69 1000
Офис: 0899/691014
0899/691026
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Варна, бул. Цар Освободител 189
Тел : 052/992 555
Офис: 0899/69 1001
e-mail: vrativarna@gmail.com
www.vrati-varna.com
facebook.com/vrativarna
http://obiavidnes.com/obiava/104572/specialni-letni-ceni-na-vhodni-i-interiorni-vrati

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

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

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/104830/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

Пейнт Зуум Боядисвайте лесно, бързо и качествено
Пейнт Зуум
Боядисвайте лесно, бързо и качествено с оригиналния Пейнт Зум, който ние Ви предлагаме.
Пистолетът е направен от висококачествени, здрави и леки материали и мощен мотор от 650 вата.
Спестете си време и пари с тази нова технология, гарантираща Ви изразходване на по-малко боя и
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равномерно боядисване на всички видове повърхности.
”БГ магазин” предлага на своите клиенти най-добрата и атрактивна цена на този уред,
заповядайте при нас!
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/104829/peynt-zuum-boyadisvayte-lesno-byrzo-i-kachestveno

Вентилатор с водна мъгла
Вентилатор с водна мъгла
Особено подходящ както за заведения и търговски обекти, така също и за собствената ви градина или тераса.
Осигурете комфорта си през летните жеги!
Вентилаторът, произвеждащ водна мъгла осезателно понижава околната температура, повишава влажността,
спомага за прогонването на нежеланите насекоми, отстранява прах и вредни частици във въздуха.
Посредством ултразвук, този иновативен модел вентилатор превръща водата в мъгла с големина на микрокапката до 3
микрона.
Образуваните микрокапки поглъщат топлинната енергия от въздуха и се изпаряват.
Температурата се понижава с до 8°C. Създава се приятен хладен бриз.
Колкото по-горещ и сух е обкръжаващия въздух, толкова по-интензивно е изпарението, a съответно и охлаждането.
Гаранционен срок: 12 месеца
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/104828/ventilator--s-vodna-mygla

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

Масажните легла "MagicPRO 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и
лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 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 MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
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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 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката " MagicPRO 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/104827/masajna-kushetka-magicpro

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 научите 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/104826/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЛЕСНА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ ОТ УЮТА НА СОБСТВЕНИЯТ ВИ ДОМ ! 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 научите 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/104825/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – А2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език, ниво А2. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото е с
продължителност 80 часа и се провежда два пъти в седмицата – вторник и петък от 18.30 до 20.30 часа. Цена: 250 лева.
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Начало – 15.09.2015г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. Мизия, N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/104824/kurs-po-italianski-ezik--a2

Съботeн курс по фински език за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по фински език, първо ниво по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат в събота от
10.00 до 13.00, всичко 60 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало: 22.08.2015г.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/104823/syboten-kurs-po-finski-ezik-za-nachinaeshti

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 научите 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/104822/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЛЕСНА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ ОТ УЮТА НА СОБСТВЕНИЯТ ВИ ДОМ ! 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 научите 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/104821/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana
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Освобождаваме от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения + Освобождаване от Длъжност и
Отговорност !
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за Търговски Дружества - ЕООД, ООД, АД, ЕАД и Прехвърляне на ЕТ !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и Отговорност !
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма - собственик и управител , седалище , адрес
за кореспонденция и всичко необходимо , което изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и
ОТГОВОРНОСТ .
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба.
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 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка !
ВНИМАНИЕ - Осъждан за ИЗМАМИ и БЛУДСТВО предлага Адвокатски Услуги :
Измамникът предлага "съдействие" за фирми със задължения, завлича клиентите със солидни суми без да е свършил
обещаното, защото няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право , наизустил е няколко изречения с
които зарибява жертвите си , копира съдържанието на наши обяви и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
БИЗНЕС КОНСУЛТ , PRETOR GROUP Ltd. , PRAVNA KANTORA Bg. , Правна Кантора гр.Пловдив ул."4-ти Януари"
№ 28 ....
Копирайте тел. номера, които оставя за контакти - 0892918797, 0897558320, 0878166316, 0885498209, 0886346230 поставете ги в ГУГЪЛ и ще се запознаете с още няколко фалшиви самоличности. . .
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище, за когото направете справка в
ГУГЪЛ :
http://www.blitz.bg/news/article/307035
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http://obiavidnes.com/obiava/104820/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---et-ood-eood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvo

Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час ...
Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения + Освобождаване от Длъжност и
Отговорност !
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за Търговски Дружества - ЕООД, ООД, АД, ЕАД и Прехвърляне на ЕТ !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и Отговорност !
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма - собственик и управител , седалище , адрес
за кореспонденция и всичко необходимо , което изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и
ОТГОВОРНОСТ .
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба.
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 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка !
ВНИМАНИЕ - Осъждан за ИЗМАМИ и БЛУДСТВО предлага Адвокатски Услуги :
Измамникът предлага "съдействие" за фирми със задължения, завлича клиентите със солидни суми без да е свършил
обещаното, защото няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право , наизустил е няколко изречения с
които зарибява жертвите си , копира съдържанието на наши обяви и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
БИЗНЕС КОНСУЛТ , PRETOR GROUP Ltd. , PRAVNA KANTORA Bg. , Правна Кантора гр.Пловдив ул."4-ти Януари"
№ 28 ....
Копирайте тел. номера, които оставя за контакти - 0892918797, 0897558320, 0878166316, 0885498209, 0886346230 поставете ги в ГУГЪЛ и ще се запознаете с още няколко фалшиви самоличности. . .
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Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище, за когото направете справка в
ГУГЪЛ :
http://www.blitz.bg/news/article/307035
http://obiavidnes.com/obiava/104819/specializirani-pravni-uslugi-za-izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya

Покупко - Продажба на Фирми - ЕТ, АД, ЕАД, ООД, ЕООД със Задължения + Освобождаваме от
Длъжност и Отговорност за 1 Час ......
Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения + Освобождаване от Длъжност и
Отговорност !
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за Търговски Дружества - ЕООД, ООД, АД, ЕАД и Прехвърляне на ЕТ !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и Отговорност !
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма - собственик и управител , седалище , адрес
за кореспонденция и всичко необходимо , което изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и
ОТГОВОРНОСТ .
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба.
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 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка !
ВНИМАНИЕ - Осъждан за ИЗМАМИ и БЛУДСТВО предлага Адвокатски Услуги :
Измамникът предлага "съдействие" за фирми със задължения, завлича клиентите със солидни суми без да е свършил
обещаното, защото няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право , наизустил е няколко изречения с
които зарибява жертвите си , копира съдържанието на наши обяви и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
БИЗНЕС КОНСУЛТ , PRETOR GROUP Ltd. , PRAVNA KANTORA Bg. , Правна Кантора гр.Пловдив ул."4-ти Януари"
№ 28 ....
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Копирайте тел. номера, които оставя за контакти - 0892918797, 0897558320, 0878166316, 0885498209, 0886346230 поставете ги в ГУГЪЛ и ще се запознаете с още няколко фалшиви самоличности. . .
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище, за когото направете справка в
ГУГЪЛ :
http://www.blitz.bg/news/article/307035
http://obiavidnes.com/obiava/104818/pokupko---prodajba-na-firmi---et-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdav

Работа в турски пицарии в Северен Уелс, Англия
Британска компания за подбор на персонал BERRO EUROPE (UK) LTD набира персонал за турски пицарии в Северен Уелс,
Англия. В момента имаме нужда от следните видове персонал:
• Пицари (с предишен работен стаж като такива);
• Помощник пицари (може да са без опит);
• Кухненски работници и асистенти.
• Сервитьори и обслужващ персонал;
• Шофьори-доставчици на пици по домовете;
Желаещите да кандидатстват за тези позиции трябва да са на възраст между 18 и 33 години и да говорят добър турски
ИЛИ английски език. Кандидатите с криминално минало ИЛИ със сериозни здравословни проблеми няма да бъдат
приемани в тази работна програма.
Работодателите предлагат отлично седмично заплащане и дългосрочна работа (минимум 12 месеца). Така също се
предлага и безплатна храна и квартира.
На одобрените кандидати, фирмата-посредник съдейства за получаването на иншурънс номер, отваряне на банкова
сметка в Англия и т.н.
За повече информация, моля да се обадите на телефон: 00447582810663 или да изпратите имейл на: recruit@berro.co.uk ,
или ни пишете по skype: berro.2 , посочвайки имена, възраст и задължително телефон за обратна връзка.
http://obiavidnes.com/obiava/104817/rabota-v-turski-picarii-v-severen-uels-angliya

ИЗТЕГЛЯЩИ ДЮЗИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ
Предлагам твърдосплавни и диамантени изтеглящи дюзи за производство /изтегляне/ на метални изделия: стоманени
телове, телове от припои, заваръчни телове и електроди, медни и алуминиеви проводници, метални нишки от месинг,
сребро, злато, платина, волфрам, молибден и др. -техническа помощ за оптимален избор, осигурен ремонт на дюзите
http://obiavidnes.com/obiava/104816/izteglyashti-dyuzi-za-izteglyane-na-metalni-izdeliya

КЕРАМИЧНИ РОЛКИ И ДЮЗИ /НИШКОВОДАЧИ/
Доставям износоустойчиви водещи керамични ролки и дюзи /нишководачи/, шлайфани и полирани, използвани в
текстилната техника, в производството на изделия от телове, за окомплектоване на кабелни машини в производството
на кабели и проводници, за бобинажни машини и др. Предоставям каталожна информация за оптимален избор
http://obiavidnes.com/obiava/104815/keramichni-rolki-i-dyuzi-nishkovodachi

ИЗНОСОУСТОЙЧИВИ ИЗПРАВЯЩИ ДЮЗИ ЗА АРМАТУРНИ МАШИНИ
Предлагам износоустойчиви твърдосплавни дюзи от волфрамов карбид /видия/ предназначени за изправящи дюзи /втулки/
на изправно-отрезни арматурни машини за изправяне и разкрояване на арматурна стомана и стоманени телове. Дюзите
изработвам в съответствие с техническите изисквания на потребителя и съобразно спецификата на наличното
производствено оборудване с цел лесен монтаж и безпроблемно оптимално функциониране
http://obiavidnes.com/obiava/104814/iznosoustoychivi-izpravyashti-dyuzi-za-armaturni-mashini

ИЗТЕГЛЯЩИ ДЮЗИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ
Предлагам твърдосплавни и диамантени изтеглящи дюзи за производство /изтегляне/ на метални изделия: стоманени
телове, телове от припои, заваръчни телове и електроди, медни и алуминиеви проводници, метални нишки от месинг,
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сребро, злато, платина, волфрам, молибден и др. -техническа помощ за оптимален избор, осигурен ремонт на дюзите
http://obiavidnes.com/obiava/104813/izteglyashti-dyuzi-za-izteglyane-na-metalni-izdeliya

ИЗНОСОУСТОЙЧИВИ ДЮЗИ ЗА ИЗПРАВЯНЕ НА ТЕЛОВЕ И АРМАТУРНА СТОМАНА
Предлагам износоустойчиви твърдосплавни дюзи от волфрамов карбид /видия/ предназначени за изправящи дюзи /втулки/
на изправно-отрезни машини за изправяне и разкрояване на арматурна стомана и стоманени телове.
Тел.
0897234372
http://obiavidnes.com/obiava/104812/iznosoustoychivi-dyuzi-za-izpravyane-na-telove-i-armaturna-stomana

ВОДЕЩИ КЕРАМИЧНИ РОЛКИ И ДЮЗИ /НИШКОВОДАЧИ/
Доставям износоустойчиви водещи керамични ролки и дюзи /нишководачи/, шлайфани и полирани, използвани в
текстилната техника, в производството на изделия от телове, за окомплектоване на кабелни машини в производството
на кабели и проводници, за бобинажни машини и др. Предоставям каталожна информация за оптимален избор. Тел.
0897234372
http://obiavidnes.com/obiava/104811/vodeshti-keramichni-rolki-i-dyuzi-nishkovodachi

Преместване на дома, офиси, пиана, каси
Преместване на дома, офиси, пиана, каси Товаро разтоварни услуги, Бързо, лесно и удобно пренасяне с Хамали Транспорт
на атрактивни цени.
http://obiavidnes.com/obiava/104810/premestvane-na-doma-ofisi-piana-kasi

Хамали Студенти
Хамали Студенти, Пренос на дома, офиси, складове, магазини, товарене и разтоварване, транспортни услуги София,
страната.
http://obiavidnes.com/obiava/104809/hamali-studenti

Хамали и Хамалски услуги София
Хамали и Хамалски услуги София, Преместване на мебели, багаж, офиси, жилища, товарен превоз с падащ борд на
приемливи цени.
http://obiavidnes.com/obiava/104808/hamali-i-hamalski-uslugi-sofiya

Хамалски услуги от Хамали София
Хамалски услуги от Хамали София, Преместване на Офиси, Жилища, Пиана, Каси, превоз, приемливи цени.
http://obiavidnes.com/obiava/104807/hamalski-uslugi-ot-hamali-sofiya

Преместване на дома, офиси, мебели, багаж
Преместване на дома, офиси, мебели, багаж Пренасяне, Товаро разтоварни услуги, Хамалски услуги и хамали Цени 10
лв./час, Превоз 50 лв./курс. Кашони, Продажба на Кашони.
http://obiavidnes.com/obiava/104806/premestvane-na-doma-ofisi-mebeli-bagaj

Чистене на мазета, тавани, дворове
Чистене на мазета, тавани, дворове, Почистване, Извозване на строителни отпадъци, Изхвърляне на стари мебели от
жилища.
http://obiavidnes.com/obiava/104805/chistene-na-mazeta-tavani-dvorove

Къртене, Кърти, чисти, извозва
Къртене, Кърти, чисти, извозва, комплексни и качествени къртачни услуги с дългогодишен опит в София.
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http://obiavidnes.com/obiava/104804/kyrtene-kyrti-chisti-izvozva

Транспортни услуги в София и страната
Транспортни услуги в София и страната, Транспорт до 2 тона с падащ борд, обем 15 кубика, Палетна количка,
Транспорт Цени - 25 лева на час в София или 40 - 50 лева на курс, в страната - 0,60 лв./км. в зависимост от
дестинацията, заплаща се в двете посоки, времето през което се товари и разтоварва не се заплаща.
Товарен превоз на мебели, багаж, машини, палета, каси, пиана, медицинска апаратура, техника, строителни материали,
осигурени хамали.
http://obiavidnes.com/obiava/104803/transportni-uslugi-v-sofiya-i-stranata

Пренасяне на пиана, рояли
Пренасяне на пиана, рояли, Преместване и превоз на приемливи цени, дългогодишен опит, Без почивен ден.
http://obiavidnes.com/obiava/104802/prenasyane-na-piana-royali

Пренасяне на мебели, багаж
Пренасяне на мебели, багаж с Хамали Перфект София, професионални хамали и хамалски услуги на достъпни цени,
точност, коректност.
http://obiavidnes.com/obiava/104801/prenasyane-na-mebeli-bagaj

Преместване на дома, офиси
Преместване на дома, офиси, транспортни услуги и пренасяне с опитни хамали на ниски цени по всяко време.
http://obiavidnes.com/obiava/104800/premestvane-na-doma-ofisi

Извозване на строителни отпадъци, стари мебели
Извозване на строителни отпадъци, стари мебели, почистване на мазета, тавани, дворове, складове, гаражи, жилища.
http://obiavidnes.com/obiava/104799/izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-stari-mebeli

Чистене на мазета
Чистене на мазета, тавани, дворове Почистване и извозване на строителни отпадъци, стари мебели, дограма, клони,
храсти, дървета, натоварване на превоз.
http://obiavidnes.com/obiava/104798/chistene-na-mazeta

Чистене на тавани
Чистене на тавани, мазета, дворове Почистване и извозване на строителни отпадъци, стари мебели, дограми, изхвърляне
на сметище.
http://obiavidnes.com/obiava/104797/chistene-na-tavani

Изхвърляне на строителни отпадъци, Извозване на стари мебели
Изхвърляне на строителни отпадъци, Извозване на стари мебели Чистене на мазета, тавани, двор, жилища в София.
http://obiavidnes.com/obiava/104796/izhvyrlyane-na-stroitelni-otpadyci-izvozvane-na-stari-mebeli

Кърти Чисти Извозва
Кърти Чисти Извозва, Къртене на бетон, тухла, фаянс, теракот, замазка, стени, демонтира, Професионални къртачни
услуги в София на ниски цени.
http://obiavidnes.com/obiava/104795/kyrti-chisti-izvozva

Преместване на пиано, Пренасяне на рояли
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Преместване на пиано, Пренасяне на рояли, По всяко време, евтини цени за събота и неделя.
http://obiavidnes.com/obiava/104794/premestvane-na-piano-prenasyane-na-royali

Преместване на пиано, роял
Преместване на пиано, роял, Транспорт, Професионално и експресно обслужване.
http://obiavidnes.com/obiava/104793/premestvane-na-piano-royal

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 научите 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/104792/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЛЕСНА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ ОТ УЮТА НА СОБСТВЕНИЯТ ВИ ДОМ ! 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 научите 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/104791/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Професионално пренасяне на пиана и рояли, транспорт
Професионално пренасяне на пиана и рояли, транспорт, опаковане, акордиране, продажба на пиана и рояли, качествено
обслужване на достъпни цени.
http://obiavidnes.com/obiava/104790/profesionalno-prenasyane-na-piana-i-royali-transport

Преместване на каси Пренасяне на сейфове
Преместване на каси Пренасяне на сейфове /метални и огнеупорни/, превоз, дългогодишен опит, коректност, достъпни
цени.
http://obiavidnes.com/obiava/104789/premestvane-na-kasi-prenasyane-na-seyfove

Кашони, Продажба на кашони
Кашони, Продажба на кашони, чували и опаковъчни материали.
http://obiavidnes.com/obiava/104788/kashoni-prodajba-na-kashoni

Преместване на офиси
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Преместване на дома, офиси, безплатен оглед и оферта за пренасяне, хамалски услуги с опит, превоз.
http://obiavidnes.com/obiava/104787/premestvane-na-ofisi

Преместване на дома
Преместване на дома, офиси, безплатен оглед и оферта за пренасяне, хамалски услуги с опит, превоз.
http://obiavidnes.com/obiava/104786/premestvane-na-doma

Хамалски услуги и Хамали в София
Хамалски услуги и Хамали в София, безплатен оглед и оферта за пренасяне на жилища и офиси в удобно за Вас време.
http://obiavidnes.com/obiava/104785/hamalski-uslugi-i-hamali-v-sofiya

Хамалски услуги
Хамалски услуги, пренасяне, де/монтаж, опаковане на мебели и багаж, транспорт в София или страната на ниски цени.
http://obiavidnes.com/obiava/104784/hamalski-uslugi

Преместване на мебели, багаж
Преместване на мебели, багаж от дома, офиса, хамалски услуги, товарен превоз в София, експресно обслужване на
най-ниски цени.
http://obiavidnes.com/obiava/104783/premestvane-na-mebeli-bagaj

Транспортни услуги, Товарни превози с падащ борд на ниски цени
Транспортни услуги, Товарни превози с падащ борд на ниски цени в София и страната от 1 до 3 тона, Транспорт на
мебели, багаж, палета, машини, строителни материали Експресно, бързо, удобно.
http://obiavidnes.com/obiava/104782/transportni-uslugi-tovarni-prevozi-s-padasht-bord-na-niski-ceni

Товаро разтоварни услуги
Товаро разтоварни услуги, товарене, разтоварване на мебели, багаж, строителни материали, професионално и експресно
обслужване на топ цени.
http://obiavidnes.com/obiava/104781/tovaro-raztovarni-uslugi

Пренасяне на каси, Преместване на сейфове
Пренасяне на каси, Преместване на сейфове, метални шкафове Специализиран превоз Професионално обслужване.
http://obiavidnes.com/obiava/104780/prenasyane-na-kasi-premestvane-na-seyfove

Пренасяне на машини, Преместване на апаратура
Пренасяне на машини, Преместване на апаратура, медицински апарати, техника, оборудване, опит, превоз.
http://obiavidnes.com/obiava/104779/prenasyane-na-mashini-premestvane-na-aparatura

Извозване на строителни отпадъци, стари мебели
Извозване на строителни отпадъци, стари мебели и ненужни битови боклуци Почистване и изхвърляне от мазета,
тавани, дворове, апартаменти, къщи.
http://obiavidnes.com/obiava/104778/izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-stari-mebeli

Почистване на мазета, тавани, дворове
Почистване на мазета, тавани, дворове, апартаменти, Чистене и извозване на битови и строителни отпадъци на
сметище.
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http://obiavidnes.com/obiava/104777/pochistvane-na-mazeta-tavani-dvorove

Изхвърляне и извозване на строителни отпадъци, стари мебели
Изхвърляне и извозване на строителни отпадъци, стари мебели Почистване на битови боклуци от къщи, апартаменти,
мазета, тавани, дворове.
http://obiavidnes.com/obiava/104776/izhvyrlyane-i-izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-stari-mebeli

Пренасяне на пиана, рояли
Пренасяне на пиана, рояли, транспорт, специализирано, надеждно и сигурно преместване от екип с дългогодишен опит и
професионални умения.
http://obiavidnes.com/obiava/104775/prenasyane-na-piana-royali

Преместване на Пиано, Пренасяне на Роял
Преместване на Пиано, Пренасяне на Роял, превоз и пренос, Експресно и качествено.
http://obiavidnes.com/obiava/104774/premestvane-na-piano-prenasyane-na-royal

Пренасяне на пиана, Преместване на рояли
Пренасяне на пиана, Преместване на рояли, превоз, ниски цени, Без почивен ден.
http://obiavidnes.com/obiava/104773/prenasyane-na-piana-premestvane-na-royali

Къртене на бетон, тухла, фаянс в София
Къртене на бетон, тухла, фаянс в София, Кърти Чисти Извозва, качествени къртачни услуги на достъпни цени.
http://obiavidnes.com/obiava/104772/kyrtene-na-beton-tuhla-fayans-v-sofiya

Хамали Мастър, Преместване и хамалски услуги
Хамали Мастър, Преместване и хамалски услуги, пренасяне на багаж и мебели в София, опаковане на вещи, продажба на
кашони.
http://obiavidnes.com/obiava/104771/hamali-mastyr-premestvane-i-hamalski-uslugi

Изхвърляне на стари мебели и Извозване
Изхвърляне на стари мебели и Извозване, Почистване на строителни отпадъци с контейнери, самосвали, бусове.
http://obiavidnes.com/obiava/104770/izhvyrlyane-na-stari-mebeli-i-izvozvane

Почистване на мазета, тавани
Почистване на мазета, тавани, дворове, извозване на строителни отпадъци, изхвърляне на стари мебели и други боклуци.
http://obiavidnes.com/obiava/104769/pochistvane-na-mazeta-tavani

Извозване на строителни отпадъци, Изхвърляне на стари мебели
Извозване на строителни отпадъци, Изхвърляне на стари мебели, почистване на мазета, тавани, дворове, жилища.
http://obiavidnes.com/obiava/104768/izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-izhvyrlyane-na-stari-mebeli

29г вдовица без деца търси сериозен мъж обичащ децата и природата
29г вдовица без деца търси сериозен мъж обичащ децата и природата и вярващ в семейните ценности и любовта обади
ми се на номер 090363011 да си разменим телефон или скайп лидия
http://obiavidnes.com/obiava/104767/29g-vdovica-bez---deca-tyrsi-seriozen-myj-obichasht-decata-i-prirodata
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Пренасяне на пиана, преместване на рояли от Пиана БГ
Пренасяне на пиана, преместване на рояли от Пиана БГ на най-ниски цени.
http://obiavidnes.com/obiava/104766/prenasyane-na-piana-premestvane-na-royali-ot-piana-bg

Пренасяне на каси, преместване на сейфове
Пренасяне на каси, преместване на сейфове от опитен екип с подходящо оборудване и транспорт.
http://obiavidnes.com/obiava/104765/prenasyane-na-kasi-premestvane-na-seyfove

Чистене на тавани, мазета
Чистене на тавани, мазета, Извозване на строителни отпадъци, стари мебели, битови боклуци, изхвърляне от жилища,
дворове.
http://obiavidnes.com/obiava/104764/chistene-na-tavani-mazeta

Извозване на стари мебели
Извозване на стари мебели, Изхвърляне на строителни отпадъци от апартаменти, къщи, дворове, тавани, мазета в
София.
http://obiavidnes.com/obiava/104763/izvozvane-na-stari-mebeli

Почистване на мазета, тавани
Почистване на мазета, тавани, Извозване на строителни отпадъци, стари мебели, битов боклук с превоз, изхвърля на
депо смет.
http://obiavidnes.com/obiava/104762/pochistvane-na-mazeta-tavani

Услуги със самосвали,бордови камион и кран
Фирма предлага услуги със самосвали 7т и 15т, услуги с кран, соло камион 8т и 15т с падащ борд, оборудван с палетни
колички, камион с ремарке 22т и опция за извозване на морски контейнери. Издава ДДС фактури
http://obiavidnes.com/obiava/104761/uslugi-sys-samosvalibordovi-kamion-i-kran

Чистене на мазета и тавани
Чистене на мазета и тавани Изхвърляне на строителни отпадъци и битови боклуци от дворове, жилища, гаражи на
ниски цени.
http://obiavidnes.com/obiava/104760/chistene-na-mazeta-i-tavani

ЧЕХИЯ ПОСТОЯННА РАБОТА С ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ В ЧЕХИЯ ЧРЕЗ ЧЕШКА
АГЕНТУРА БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
ЧЕХИЯ БЕЗ ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНТУРА КОЯТО ЛИЧНО ВИ ПОСРЕЩА В ПРАГА И НАСТАНЯВА С
ДОГОВОР ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СТАЖА СЕ ПРИЗНАВА В БЪЛГАРИЯ. ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства
за европалети,заводи,цехове,фабрики,складове,печатница,пекарна,пералня,бирена фабрика,шоколадова фабрика,завод за
авточасти,цех за пакетиране на кайма,цех за пластмасови бутилки,цех за млечни продукти,цех за боядисване на
джанти,цех за ламинат,сервиз за гуми,лаковна,склад за хранителни продукти,склад за плодове и зеленчуци,склад за
перилни препарати,склад за компютърна техника,склад за парфюми,склад за балатум и много други позиции
ТД,осигуровки,заплата 700-750 евро.Строители всички специалности и общи работници,заварчици СО2,аргон и други
работни места заплата 800-1200 евро,ТД,осигуровки.За всички работни места седмичен аванс 1000 крони,еквивалент на
40 евро. Чехия е страна с нисък стандарт и развита икономика.Език не е задължителен.Подсигурени квартири.
Гарантирано започване на работа и получаване на възнаграждението. За контакти на тел- 0886090826
http://obiavidnes.com/obiava/104759/chehiya-postoyanna-rabota-s-dogovor-i-osigurovki-v-chehiya-chrez-cheshka-agentura-bez-ko

Чистене на мазета, Почистване на тавани
Чистене на мазета, Почистване на тавани, двор, жилища, Извозване на строителни и битови отпадъци на достъпни
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цени в София.
http://obiavidnes.com/obiava/104758/chistene-na-mazeta-pochistvane-na-tavani

Пренасяне на пиано, роял
Пренасяне на пиано, роял Преместване и транспорт, опаковане, акордиране, продажби.
http://obiavidnes.com/obiava/104757/prenasyane-na-piano-royal

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми - ЕТ, ООД, ЕООД, АД, ЕАД със Задължения +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения + Освобождаване от Длъжност и
Отговорност !
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за Търговски Дружества - ЕООД, ООД, АД, ЕАД и Прехвърляне на ЕТ !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и Отговорност !
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма - собственик и управител , седалище , адрес
за кореспонденция и всичко необходимо , което изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и
ОТГОВОРНОСТ .
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба.
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 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка !
ВНИМАНИЕ - Осъждан за ИЗМАМИ и БЛУДСТВО предлага Адвокатски Услуги :
Измамникът предлага "съдействие" за фирми със задължения, завлича клиентите със солидни суми без да е свършил
обещаното, защото няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право , наизустил е няколко изречения с
които зарибява жертвите си , копира съдържанието на наши обяви и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
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БИЗНЕС КОНСУЛТ , PRETOR GROUP Ltd. , PRAVNA KANTORA Bg. , Правна Кантора гр.Пловдив ул."4-ти Януари"
№ 28 ....
Копирайте тел. номера, които оставя за контакти - 0892918797, 0897558320, 0878166316, 0885498209, 0886346230 поставете ги в ГУГЪЛ и ще се запознаете с още няколко фалшиви самоличности. . .
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище, за когото направете справка в
ГУГЪЛ :
http://www.blitz.bg/news/article/307035
http://obiavidnes.com/obiava/104756/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---et-ood-eood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvo

Юридическо Съдействие за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения +
Освобождаваме от Длъжност и Отговорност !
Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения + Освобождаване от Длъжност и
Отговорност !
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за Търговски Дружества - ЕООД, ООД, АД, ЕАД и Прехвърляне на ЕТ !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и Отговорност !
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма - собственик и управител , седалище , адрес
за кореспонденция и всичко необходимо , което изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и
ОТГОВОРНОСТ .
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба.
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 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка !
ВНИМАНИЕ - Осъждан за ИЗМАМИ и БЛУДСТВО предлага Адвокатски Услуги :
Измамникът предлага "съдействие" за фирми със задължения, завлича клиентите със солидни суми без да е свършил
обещаното, защото няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право , наизустил е няколко изречения с
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които зарибява жертвите си , копира съдържанието на наши обяви и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
БИЗНЕС КОНСУЛТ , PRETOR GROUP Ltd. , PRAVNA KANTORA Bg. , Правна Кантора гр.Пловдив ул."4-ти Януари"
№ 28 ....
Копирайте тел. номера, които оставя за контакти - 0892918797, 0897558320, 0878166316, 0885498209, 0886346230 поставете ги в ГУГЪЛ и ще се запознаете с още няколко фалшиви самоличности. . .
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище, за когото направете справка в
ГУГЪЛ :
http://www.blitz.bg/news/article/307035
http://obiavidnes.com/obiava/104755/yuridichesko-sydeystvie-za-izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya--osvo

Покупко - Продажба на Фирми - ЕТ, АД, ЕАД, ООД, ЕООД със Задължения + Освобождаваме от
Длъжност и Отговорност за 1 Час ......
Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения + Освобождаване от Длъжност и
Отговорност !
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за Търговски Дружества - ЕООД, ООД, АД, ЕАД и Прехвърляне на ЕТ !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и Отговорност !
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма - собственик и управител , седалище , адрес
за кореспонденция и всичко необходимо , което изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и
ОТГОВОРНОСТ .
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба.
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 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка !
ВНИМАНИЕ - Осъждан за ИЗМАМИ и БЛУДСТВО предлага Адвокатски Услуги :
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Измамникът предлага "съдействие" за фирми със задължения, завлича клиентите със солидни суми без да е свършил
обещаното, защото няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право , наизустил е няколко изречения с
които зарибява жертвите си , копира съдържанието на наши обяви и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
БИЗНЕС КОНСУЛТ , PRETOR GROUP Ltd. , PRAVNA KANTORA Bg. , Правна Кантора гр.Пловдив ул."4-ти Януари"
№ 28 ....
Копирайте тел. номера, които оставя за контакти - 0892918797, 0897558320, 0878166316, 0885498209, 0886346230 поставете ги в ГУГЪЛ и ще се запознаете с още няколко фалшиви самоличности. . .
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище, за когото направете справка в
ГУГЪЛ :
http://www.blitz.bg/news/article/307035
http://obiavidnes.com/obiava/104754/pokupko---prodajba-na-firmi---et-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdav

Сделки с търговски предприятия-Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД ЕАД-ЕООД ООД,със
задължения, юридически проблеми и др.
Правна Кантора-Търговско, корпоративно, дружествено право........!
Сделки с търговски предприятия-Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД ЕАД-ЕООД ООД,със задължения, юридически
проблеми и др.
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Правна Кантора гр.Пловдив
ул."4-ти Януари" № 28
С предварително уговорена среща на Телефон: 0892918797 http://pravnakantorabg.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/104753/sdelki-s-tyrgovski-predpriyatiya-izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi-ad-ead-eood-ood

Правна Кантора-Търговско, корпоративно, дружествено право........! Сделки с търговски
предприятия-Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД ЕАД-ЕООД ООД,със задължения,
юридически проблеми и др.
Правна Кантора-Търговско, корпоративно, дружествено право........!
Сделки с търговски предприятия-Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД ЕАД-ЕООД ООД,със задължения, юридически
проблеми и др.
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
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Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Правна Кантора гр.Пловдив
ул."4-ти Януари" № 28
С предварително уговорена среща на Телефон: 0892918797 http://pravnakantorabg.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/104752/pravna-kantora-tyrgovsko-korporativno-drujestveno-pravo--sdelki-s-tyr

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 научите 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/104751/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЛЕСНА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ ОТ УЮТА НА СОБСТВЕНИЯТ ВИ ДОМ ! 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 научите 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/104750/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Пътна Помощ София
Денонощна Пътна помощ за София и цялата страна, превоз на автомобили, микробуси, мотокари и камиони. Подаване
на ток 12 - 24 волта, доставка на гориво до закъсалият автомобил, смяна на спукана гума. Изваждане на автомобили и
камиони от дерета, пропасти, канавки, репатриране на тежко катастрофирали автомобили.
http://obiavidnes.com/obiava/104749/pytna-pomosht-sofiya

Входни, стъклени и интериорни врати
Вратата е изключително важна за облика на жилището. При нас ще откриете невероятни предложения на интериорни
и входни врати в многообразие от модели, цветове и размери на конкурентни цени. Ще получите обширна информация за
предлаганите модели, както и насоки, за да направите най-подходящия избор. Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/104748/vhodni-stykleni-i-interiorni-vrati

Предлагаме Инкубатори за люпене на всякакав вид яйца
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Избери качество а не цена !!!Виж преди да платиш !!! Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на
люлката от : 18яйца,35,55,75,100,150,175 и 200броя яйца. 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.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/104747/predlagame-inkubatori-za-lyupene-na-vsyakakav-vid-yayca

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще научите 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/104746/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЛЕСНА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ ОТ УЮТА НА СОБСТВЕНИЯТ ВИ ДОМ ! 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 научите 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/104745/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

NovMac.com - Магазин за Apple продукти
NovMac.com е интернет магазин официално оторизиран за продажба на Apple продукти онлайн. Никога не е било по-лесно
да поръчате Вашият Mac, където и да сте в България! Поръчайте онлайн MacBook, MacBook Pro, MacBook Air ,iMac, Mac
mini, iPod, iPad и много аксесоари! Нови продукти предлагани официално на българския пазар на най-добри цени!
Актуални промоции, доставка до посочен адрес. Продуктите са с международна гаранция!
http://obiavidnes.com/obiava/104744/novmaccom---magazin-za-apple-produkti

ЧЕХИЯ - РАБОТНИЦИ В ЦЕХ ЗА САНДВИЧИ И ТОРТИ
Цех за торти и сандвичи набира мъже и жени до 55 год.
ИЗИСКВА СЕ:
- Изработка на торти и сандвичи;
- Подготовка на продуктите;
- Спазване висока хигиена;
- Наблюдение входен-изходен поток на продукцията;
- Не се изисква език;
- Работа в екип, отговорност, дисциплинираност.
ПРЕДЛАГА СЕ:
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- Осигурени над 250 часа работа на месец на сменен режим;
- Официално споразумение за легална работа и регистрация в полицията;
- Осигурена безплатна квартира;
- Социални и здравни осигуровки, след пробния период - един месец;
- 24 000 чешки крони (900 EURO) на месец;
- Месечно заплащане 10-то число;
- Всяка седмица аванс от 50 евро;
- Безплатен превоз до работния обект.
За повече информация може да се обадите от 9:00 до 18:00 на телефон : 0877 25 41 39 , 0893 27 21 83
http://obiavidnes.com/obiava/104743/chehiya---rabotnici-v-ceh-za-sandvichi-i-torti

ЧЕХИЯ - РАБОТА В з-д ШКОДА
Работа в з-д ШКОДА за мъже и жени до 50 год.Работата не е сезонна а постоянна и търсим сериозни и отговорни хора.
Не е задължително владеенето на език. Получавате 100% гаранция за сигурност и коректност от наша страна.
Заплащане 80 CZK/час - 960 EUR/месец , квартира, трудов договор, осигуровки по чешкото законодателство, които са
валидни за България.
Изисквания:
Възраст до 50 год.
Умения и желание за работа в екип
Отговорност, ескпедитивност и отговорно отношение към работата
Готовност за работа в динамична среда
Вашите задължения ще са:
Окомплектоване и стиковане на артикули
Организация и подреждане на складовото пространство
Приемане и изпращане на стоките в и от склада
Следите и отговаряте за изрядния външен вид на приеманата или изпращаната стока
Изпълнение на други задължения, свързани с длъжността
Ние ви предлагаме:
Добро възнаграждение, 80 CZK/час –ЧИСТО – 960 EUR/месец
Работа на трудов договор
Осигуряване според изискванията на чешкото законодателство
Квартира
Всяка седмица аванс от 1500 CZK ( 60 EUR ) до заплата.
Тел: 0877 25 41 39 , 0893 27 21 83 , 00420 777 073 926
http://obiavidnes.com/obiava/104742/chehiya---rabota-v-z-d-shkoda

ЧЕХИЯ - СКЛАДОВИ РАБОТНИЦИ И ЕЛЕКТРОКАРИСТИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Складови работници и електрокаристи за Чехия без посредници в България :
- заплата 800 – 1100 евро .
- трудов договор .
- осигуровки по чешкото законодателство .
- аванс от 50 евро до заплата .
- осигурена квартира .
- не е задължително владеенето на език .
- готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 00420 777 073 926 , 0877 25 41 39 , 0893 27 21 83
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/104741/chehiya---skladovi-rabotnici-i-elektrokaristi-bez-posrednici

ЧЕХИЯ - СТРОИТЕЛИ И ЗАВАРЧИЦИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Строители и заварчици за Чехия без посредници в България :
- Зидари - 5 евро/час
- Фаянс , теракот - 6 евро/час
- Топлоизолация - 10 евро на квадрат
- ВиК - 5 евро/час
- Гипсокартон - 6 евро/час
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- 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 , 00420 777 073 926
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/104740/chehiya---stroiteli-i-zavarchici-bez-posrednici

ЧЕХИЯ - НАБИРА РАБОТНИЦИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Работници за Чехия без посредници в България - 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 , 00420 777 073 926
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/104739/chehiya---nabira-rabotnici-bez-posrednici

Търся си работа като копирайтър
Търся си работа за писане на рекламни статии, рубрики или за администриране на сайтове и facebook страници.
С това се занимавам от 2 години (1 година без договор и 1 година работих за фирма по трудов договор).
За проявилите интерес да ми пишат на посоченият имейл адрес, а аз ще изпратя няколко мои авторски текста и
автобиографията си.
http://obiavidnes.com/obiava/104738/tyrsya-si-rabota-kato-kopiraytyr

Достъпни суми за всички заинтересовани мислещ човек.
"ЗАЕМ ОФЕРТА" с евтини Лихвен процент от 3%. Индивидуално може да кандидатства
за всички видове кредит
Извършени услуги включват:
* Плащане На Сметки
* Подобрение На Дома
* Авто кредити
* Втора ипотека
* Бизнес кредити
* лични заеми
* Student Loan
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* Малък заем
* Бюджет Loan
* Home Loan
* Брак кредит и др ....
За интерес се свържете с нас на; Zopaloancompanyltd@qq.com
http://obiavidnes.com/obiava/104737/dostypni-sumi-za-vsichki-zainteresovani-mislesht-chovek

С бърз ОДОБРЕНИЕ ЗА ВРЪЗКА С НАС
Кандидатствайте за кредит онлайн 100% Instant Одобряване Legal кредит, се нуждаят от парични
Спешно "Всички заинтересовани Кандидатите следва да отговори на: Zopaloancompanyltd@qq.com
http://obiavidnes.com/obiava/104736/s-byrz-odobrenie-za-vryzka-s-nas

Кандидатствайте за EASY бърз кредит всички онлайн !!
Ние сме сертифицирани заем заемодателя, ние одобри заем в света. Предлагаме Кредити на
Физическо лице, което сте готови да платите обратно при ниска лихва от 3%. Удовлетворението е гаранция. Нашите
заеми е лесен, евтин, надежден и & Quick одобрение.
Извършени услуги включват:
* Плащане На Сметки
* Авто кредити
* Student Loan
* Бизнес кредит
* Personal Loan
* Home Loan
* Брак кредит и т.н.
За Лихвен Отговори на: Zopaloancompanyltd@qq.com
За повече информация Контакт,
Г-жа Лоурънс Wolf
Маркетинг мениджър
http://obiavidnes.com/obiava/104735/kandidatstvayte-za-easy-byrz-kredit-vsichki-onlayn-

Имате ли нужда от финансова помощ по договаряне процент погасяване?
Ние търсим истински фирми / физически лица търсят заеми за финансиране на техния
бизнес или разширяване на съществуващите такива. Ние също се занимават с всички видове Банкови Instruments.
[1] финансиране на проекта / Финансиране
[2] необезпечени кредити, търговски заеми
[3] финансиране на проекти от цял
http://obiavidnes.com/obiava/104734/imate-li-nujda-ot-finansova-pomosht-po-dogovaryane-procent-pogasyavane

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 научите 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/104733/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-
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ЛЕСНА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ ОТ УЮТА НА СОБСТВЕНИЯТ ВИ ДОМ ! 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 научите 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/104732/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Дискрет-Детективска Агенция-0888116420-Пловдив Стара Загора Сливен Ямбол
Детективска Агенция ДИСКРЕТ е специализирана единствено и само в областа на изневярата.
Установяване собственост на телефони автомобили и месторабота.Издирване на бивши и
настоящи адреси.Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/104731/diskret-detektivska-agenciya-0888116420-plovdiv-stara-zagora-sliven-yambol

Детективска Агенция АЯКС-Частен Детектив- Русе Шумен Велико Търново Варна
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/104730/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv--ruse-shumen-veliko-tyrnovo-varna

Микро магазини Липненски
Дейността на МИКРО МАГАЗИНИ ЛИПНЕНСКИ е насочена към търговия с богат асортимент от стоки.Дамски,
мъжки и детски дрехи и обувки на достъпни цени.„Липненски” създаде свои собствени производствени линии. Така, много
от артикулите – мокри кърпички, почистващи препарати, салфетки и тоалетна хартия, все стоки, важни за
домакинството, офиса и всекидневието - носят нашата марка и са с отлично качество на разумни цени.
Намерете най-близкия до Вас магазин.
http://obiavidnes.com/obiava/104729/mikro-magazini-lipnenski

Микро магазини Липненски
Дейността на МИКРО МАГАЗИНИ ЛИПНЕНСКИ е насочена към търговия с богат асортимент от стоки.Дамски,
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мъжки и детски дрехи и обувки на достъпни цени.„Липненски” създаде свои собствени производствени линии. Така, много
от артикулите – мокри кърпички, почистващи препарати, салфетки и тоалетна хартия, все стоки, важни за
домакинството, офиса и всекидневието - носят нашата марка и са с отлично качество на разумни цени.
Намерете най-близкия до Вас магазин.
http://obiavidnes.com/obiava/104728/mikro-magazini-lipnenski

Домоуправител София - Канзен България
Канзен България - Вашият професионален домоуправител в София. Професионално управление и поддръжка на етажна
собственост. Нашите услуги Ви предоставят необходимата свобода на избор и спокойствие.
http://obiavidnes.com/obiava/104727/domoupravitel-sofiya---kanzen-bylgariya

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 научите 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/104726/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЛЕСНА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ ОТ УЮТА НА СОБСТВЕНИЯТ ВИ ДОМ ! 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 научите 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/104725/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Огъване - МЕТАЛ ИН
МЕТАЛ ИН ЕООД - производство на разнообразни метални изделия от легирани стомани, неръждаема стомана, месинг и
алуминий. Лазерно рязане, прахово боядисване, огъване, заваряване, Изработка на метални изделия, детайли и
компоненти от листов и плътен материал и тръби от различни видове стомана.
http://obiavidnes.com/obiava/104724/ogyvane---metal-in

Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час ...
Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения + Освобождаване от Длъжност и
Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
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Компетентно Съдействие !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за Търговски Дружества - ЕООД, ООД, АД, ЕАД и Прехвърляне на ЕТ !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и Отговорност !
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма - собственик и управител , седалище , адрес
за кореспонденция и всичко необходимо , което изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и
ОТГОВОРНОСТ .
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба.
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 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка !
ВНИМАНИЕ - Осъждан за ИЗМАМИ и БЛУДСТВО предлага Адвокатски Услуги :
Измамникът предлага "съдействие" за фирми със задължения, завлича клиентите със солидни суми без да е свършил
обещаното, защото няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право , наизустил е няколко изречения с
които зарибява жертвите си , копира съдържанието на наши обяви и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
PRETOR GROUP Ltd. , PRAVNA KANTORA Bg. , БИЗНЕС КОНСУЛТ
Копирайте тел. номера, които оставя за контакти - 0892918797, 0897558320, 0878166316, 0885498209, 0886346230 поставете ги в ГУГЪЛ и ще се запознаете с още няколко фалшиви самоличности. . .
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище, за когото направете справка в
ГУГЪЛ :
http://www.blitz.bg/news/article/307035
http://obiavidnes.com/obiava/104723/specializirani-pravni-uslugi-za-izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми - ЕТ, ООД, ЕООД, АД, ЕАД със Задължения +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения + Освобождаване от Длъжност и
Отговорност !
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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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за Търговски Дружества - ЕООД, ООД, АД, ЕАД и Прехвърляне на ЕТ !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и Отговорност !
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма - собственик и управител , седалище , адрес
за кореспонденция и всичко необходимо , което изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и
ОТГОВОРНОСТ .
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба.
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 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка !
ВНИМАНИЕ - Осъждан за ИЗМАМИ и БЛУДСТВО предлага Адвокатски Услуги :
Измамникът предлага "съдействие" за фирми със задължения, завлича клиентите със солидни суми без да е свършил
обещаното, защото няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право , наизустил е няколко изречения с
които зарибява жертвите си , копира съдържанието на наши обяви и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
PRETOR GROUP Ltd. , PRAVNA KANTORA Bg. , БИЗНЕС КОНСУЛТ
Копирайте тел. номера, които оставя за контакти - 0892918797, 0897558320, 0878166316, 0885498209, 0886346230 поставете ги в ГУГЪЛ и ще се запознаете с още няколко фалшиви самоличности. . .
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище, за когото направете справка в
ГУГЪЛ :
http://www.blitz.bg/news/article/307035
http://obiavidnes.com/obiava/104722/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---et-ood-eood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvo

Юридическо Съдействие за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕТ, ООД, ЕООД, АД, ЕАД
със Задължения + Освобождаваме от Длъжност и Отговорност !
Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения + Освобождаване от Длъжност и
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Отговорност !
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за Търговски Дружества - ЕООД, ООД, АД, ЕАД и Прехвърляне на ЕТ !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и Отговорност !
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма - собственик и управител , седалище , адрес
за кореспонденция и всичко необходимо , което изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и
ОТГОВОРНОСТ .
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба.
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 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка !
ВНИМАНИЕ - Осъждан за ИЗМАМИ и БЛУДСТВО предлага Адвокатски Услуги :
Измамникът предлага "съдействие" за фирми със задължения, завлича клиентите със солидни суми без да е свършил
обещаното, защото няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право , наизустил е няколко изречения с
които зарибява жертвите си , копира съдържанието на наши обяви и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
PRETOR GROUP Ltd. , PRAVNA KANTORA Bg. , БИЗНЕС КОНСУЛТ
Копирайте тел. номера, които оставя за контакти - 0892918797, 0897558320, 0878166316, 0885498209, 0886346230 поставете ги в ГУГЪЛ и ще се запознаете с още няколко фалшиви самоличности. . .
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище, за когото направете справка в
ГУГЪЛ :
http://www.blitz.bg/news/article/307035
http://obiavidnes.com/obiava/104721/yuridichesko-sydeystvie-za-izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--et-ood-eood-ad-

Покупко - Продажба на Фирми - ЕТ, АД, ЕАД, ООД, ЕООД със Задължения + Освобождаваме от
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Длъжност и Отговорност за 1 Час ......
Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения + Освобождаване от Длъжност и
Отговорност !
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 !
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 !
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за Търговски Дружества - ЕООД, ООД, АД, ЕАД и Прехвърляне на ЕТ !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и Отговорност !
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма - собственик и управител , седалище , адрес
за кореспонденция и всичко необходимо , което изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и
ОТГОВОРНОСТ .
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба.
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 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка !
ВНИМАНИЕ - Осъждан за ИЗМАМИ и БЛУДСТВО предлага Адвокатски Услуги :
Измамникът предлага "съдействие" за фирми със задължения, завлича клиентите със солидни суми без да е свършил
обещаното, защото няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право , наизустил е няколко изречения с
които зарибява жертвите си , копира съдържанието на наши обяви и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
PRETOR GROUP Ltd. , PRAVNA KANTORA Bg. , БИЗНЕС КОНСУЛТ
Копирайте тел. номера, които оставя за контакти - 0892918797, 0897558320, 0878166316, 0885498209, 0886346230 поставете ги в ГУГЪЛ и ще се запознаете с още няколко фалшиви самоличности. . .
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище, за когото направете справка в
ГУГЪЛ :
http://www.blitz.bg/news/article/307035
http://obiavidnes.com/obiava/104720/pokupko---prodajba-na-firmi---et-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdav
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Продажба на фирми КУПУВАМЕ БИЗНЕС
Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД ЕАД-ЕООД ООД Прехвърляне Дружественият дял Чл. 129. (1) (2) Чл. 130.
-Търговски Закон.
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.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Бизнес Консулт Телефон: 0892918797

http://pravnakantorabg.blogspot.com

http://obiavidnes.com/obiava/104719/prodajba-na-firmi--kupuvame-biznes

Продавам/купувам бизнес
Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД ЕАД-ЕООД ООД Прехвърляне Дружественият дял Чл. 129. (1) (2) Чл. 130.
-Търговски Закон.
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.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Бизнес Консулт Телефон: 0892918797

http://pravnakantorabg.blogspot.com

http://obiavidnes.com/obiava/104718/prodavamkupuvam-biznes

Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД ЕАД-ЕООД ООД
Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД ЕАД-ЕООД ООД Прехвърляне Дружественият дял Чл. 129. (1) (2) Чл. 130.
-Търговски Закон.
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.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Бизнес Консулт Телефон: 0892918797

http://pravnakantorabg.blogspot.com

http://obiavidnes.com/obiava/104717/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi-ad-ead-eood-ood

Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД ЕАД-ЕООД ООД Прехвърляне Дружественият дял Чл.
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129. (1) (2) Чл. 130. -Търговски Закон.
Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД ЕАД-ЕООД ООД Прехвърляне Дружественият дял Чл. 129. (1) (2) Чл. 130.
-Търговски Закон.
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.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Бизнес Консулт Телефон: 0892918797

http://pravnakantorabg.blogspot.com

http://obiavidnes.com/obiava/104716/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi-ad-ead-eood-ood-prehvyrlyane-drujestveniyat-dyal-

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/104715/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

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 научите 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/104714/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-
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ЛЕСНА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ ОТ УЮТА НА СОБСТВЕНИЯТ ВИ ДОМ ! 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 научите 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/104713/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana
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