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Онлайн кандидатстване за кредит до 10 000 лв.
Онлайн кандидатстване за кредит до 10 000 лв. Годишна лихва 18 %.
http://mirab5.wix.com/torak
http://obiavidnes.com/obiava/105100/onlayn-kandidatstvane-za-kredit-do-10-000-lv

Обучение на ръководители на НАССР екипи
Специализирано професионално обучение на ръководители и членове на НАССР екипи. Получаване на сертификат при
завършването на курса.
Формати на обучението – дистанционно и видео обучение.
Академия ЕЛЕА - Център “WISDOM”
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/105223/obuchenie-na-rykovoditeli-na-nassr-ekipi

Ускорен курс за земеделски производители
Дистанционно обучение съгласно изискванията на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони- „Европа
инвестира в селските райони“.
Формат на обучението – дистанционен.
Обучения без ограничения за място и време.
Академия ЕЛЕА - Център “WISDOM”
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/105222/uskoren-kurs-za-zemedelski-proizvoditeli

Готов ли си за войната наречена бизнес?
Основи на маркетинга,Икономика и управление на малката и средна фирма,Обслужване на клиенти в
търговията,Управление в условията на криза,Ценова политика, цени и ценообразуване, Разработване и управление на
инвестиционен проект,Рекламата на малката и средна фирма,Успешно развитие на малък и среден магазин,Бизнес
комуникации и кореспонденция,Подбор и оценка на персонала в малката и средна фирма,Ръководител на НАСРР екип и
други.
Формати на обученията – присъствено, дистанционно и видео обучение.
Обучения без ограничения за място и време.
Академия ЕЛЕА - Център WISDOM
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/105221/gotov-li-si-za-voynata-narechena-biznes

Курсове по счетоводство и планиране
Двустранно
счетоводство,
Едностранно
счетоводство,Оперативни
счетоводители,Счетоводство
за
мениджъри,Счетоводство за самоосигуряващите се, Направи си сметката,Предотвратяване на измамите в
счетоводството, Ценова политика, ценообразуване и цени и други.
Формат на обучението – дистанционно.
Обучения без ограничения за място и време.
Академия ЕЛЕА - Център WISDOM
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/105220/kursove-po-schetovodstvo-i-planirane

Улеснена процедура за придобиване на професионална квалификация
Погрижи се за себе си! Ако имаш стаж, но нямаш документ за професионална квалификация, Академия ЕЛЕА ще
съдейства за придобиване на професионална квалификация при доказан трудов стаж.
Обучения без ограничения за място и време.
Академия ЕЛЕА - Център “WISDOM”
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За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/105219/ulesnena-procedura-za-pridobivane-na-profesionalna-kvalifikaciya

Професионално дистанционно обучение
Бизнес–услуги,Сътрудник в малък и среден бизнес,Офис–мениджър,Офис–секретар, Икономика и мениджмънт,Посредник
на трудовата борса,Сътрудник социални дейности,Еколог,Хотелиерство,Ресторантьорство,Туризъм и др.
Провежданите дистанционни обучения са по утвърдени от МОН и НАПОО учебни програми.
Формат на обучението – дистанционно.
Обучения без ограничения за място и време.
Академия ЕЛЕА - Център WISDOM
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/105218/profesionalno-distancionno-obuchenie

Луксозен турски грил-бар в Бристол търси работници
Английска агенция-посредник за подбор на работници BERRO EUROPE (UK) LTD набира турско-говорящи работници за
луксозен турски грил-бар в Бристол. В момента имаме нужда от следните видове персонал:
• Готвачи, които са работили в грил-бар ресторанти (изисква се владеене на турски език);
• Помощник готвачи с минимум 3 месеца стаж (изисква се владеене на турски език);
• Кухненски помощници, за които не се изисква опит (изисква се владеене на турски език);
• Доставчици на храна по домовете;
• Сервитьор и сервитьорки с минимум познания по английски език;
• Бармани с добър английски език;
Стартовите заплати са между 170 и 350 паунда на седмица, в зависимост от заеманата позиция.
Работодателите предлагат 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.
Кандидатите, които желаят да работят на тези позиции могат да ни пишат на имейл адреса: recruit@berro.co.uk или
по skype: berro.2 ; телефон за допълнителна информация: 00447582810663.
http://obiavidnes.com/obiava/105217/luksozen-turski-gril-bar-v-bristol-tyrsi-rabotnici

Блек брос студио
ТВ звукозаписно и филмово студио. Изработка на филми, телевизионни предавания.
Заснемане на коропоративни филми, реклами, youtube канали с рекламни и презентационни
видеа. Запис на глас за IVR системи, дублаж, звукозапис на музика и песни. Композиране
на музика, смесване, матстериране.
http://obiavidnes.com/obiava/105216/blek-bros-studio

Къща за гости Артес гр. Белоградчи
къщата се намира на самия център високо над площада
предлага още страхотна гледка към града и скалите.
Ако искате да си почините или да купонясвате - рожден ден
или романтична вечеря. "Артес" е перфектното място за това.
Заповядайте.
http://obiavidnes.com/obiava/105215/kyshta-za-gosti-artes-gr-belogradchi

Подготвените успяват в бизнеса
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Тънкости при рекламирането в Интернет,Как да събираме информация за конкурентите и контрагентите,Какво трябва
да направим, когато напуска ключов служител,Безплатната реклама в Интернет,Конфликти и управление на
конфликтите в организацията,Кризисен PR за малкия и среден бизнес,Невербални комуникации, Комуникацията и
етикета в бизнеса,Ползите от дезинформацията,PR за малкия и среден бизнес и др.
Формати на обученията – присъствено, дистанционно и видео обучение.
Обучения без ограничения за място и време.
Академия ЕЛЕА - Център WISDOM
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/105214/podgotvenite-uspyavat-v-biznesa

Специализирани обучения за управители и собственици
Разработване и управление на проекти,Защита на вътрешната делова информация и търговската тайна,Управление на
риска,Бизнес комуникации и кореспонденция, Счетоводство за мениджъри,Как да предотвратявате измамите в
счетоводството,Финансова етика и други.
Формати на обученията – присъствено, дистанционно и видео обучение.
Обучения без ограничения за място и време.
Академия ЕЛЕА - Център WISDOM
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/105213/specializirani-obucheniya-za-upraviteli-i-sobstvenici

Нова атака срещу управителя на Еконт в Ботевград - взривиха дома му
Взривиха дома на шефа на куриерска фирма "Еконт" в Ботевград. Атаките срещу него продължават повече от два
месеца, а заподозрян извършител няма. Засега полицията в Ботевград не предоставя официална информация по случая.
http://obiavidnes.com/obiava/105212/nova-ataka-sreshtu-upravitelya-na-ekont-v-botevgrad---vzriviha-doma-mu

Изкупуваме Фирми - ЕООД, ООД, ЕТ, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме от
Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
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 !
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 !
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Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка !
Предупреждаваме : 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. . .
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище, за когото направете справка в
ГУГЪЛ ... !

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/105211/izkupuvame-firmi---eood-ood-et-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-soli

Юридическо Съдействие за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕТ, ООД, ЕООД, АД, ЕАД
със Задължения + Освобождаваме от СОЛИДАРНАТА Отговорност !
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
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 !
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
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начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка !
Предупреждаваме : 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. . .
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище, за когото направете справка в
ГУГЪЛ ... !

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/105210/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
Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
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 !
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 !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка !
Предупреждаваме : 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. . .
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище, за когото направете справка в
ГУГЪЛ ... !

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/105209/pokupko---prodajba-na-firmi---et-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdav

Продажба на фирми
Правна Кантора България-Предлага правни бизнес услуги за Продажба на фирми със задължения и юридически проблеми.
Услугата по прехвърляне на фирма включва:
Изготвяне на необходимата правна документация;
Съдействие и представителство пред нотариус;
Входиране на документите в Търговския регистър;
Изваждане на удостоверение за актуално състояние;
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори,Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция, Пълна Промяна по Обстоятелствата,процедурата
по прехвърляне на фирмата отнема един час.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
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Правна Кантора България
гр.Пловдив
ул.4-януари №28
Контакти
За да получите бързо и качествено обслужване, не се колебайте да се свържете с нас на следните телефони, за да
уговорим удобен ден и час за среща:GSM: 0892/918797 http://kpd.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/105208/prodajba-na-firmi

Продажба на фирми-Купуваме-АД ЕАД ООД ЕООД.....
Правна Кантора България-Предлага правни бизнес услуги за Продажба на фирми със задължения и юридически проблеми.
Услугата по прехвърляне на фирма включва:
Изготвяне на необходимата правна документация;
Съдействие и представителство пред нотариус;
Входиране на документите в Търговския регистър;
Изваждане на удостоверение за актуално състояние;
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори,Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция, Пълна Промяна по Обстоятелствата,процедурата
по прехвърляне на фирмата отнема един час.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Правна Кантора България
гр.Пловдив
ул.4-януари №28
Контакти
За да получите бързо и качествено обслужване, не се колебайте да се свържете с нас на следните телефони, за да
уговорим удобен ден и час за среща:GSM: 0892/918797 http://kpd.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/105207/prodajba-na-firmi-kupuvame-ad-ead-ood-eood

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/105206/30-50-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
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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/105205/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

ВИП-предложение от Хотел Аквая*** гр. В.Търново
За хората, желаещи почивка от натовареното ежедневие, предпочитащи лукс и разкош.
Хотел Аквая предлага страхотни оферти за ВИП апартаменти. Изживейте една страхотна почивка в невероятен
комфорт и се насладете на качествено обслужване. На разположението на гостите на хотела са: подземен паркинг,
сауна, ресторант, механа в битова обстановка с жива музика и игрална зала.
Специални цени за нашите ВИП – апартаменти ! Изберете АПАРТАМЕНТ с БАЛДАХИНОВА СПАЛНЯ и 4-местно
ДЖАКУЗИ, напълнено специално за Вас, или АПАРТАМЕНТ с КРЪГЛА СПАЛНЯ и стъклена баня с 2-местна
ХИДРОМАСАЖНА ВАНА - 99 лв/вечер (за 2 и повече нощувки)
http://obiavidnes.com/obiava/105204/vip-predlojenie-ot-hotel-akvaya-gr-vtyrnovo

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/105203/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
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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/105202/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/105201/chehiya---skladovi-rabotnici-i-elektrokaristi-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/105200/chehiya---nabira-rabotnici-bez-posrednici

ЧЕХИЯ - СТРОИТЕЛИ И ЗАВАРЧИЦИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Строители и заварчици за Чехия без посредници в България :
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- 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/105199/chehiya---stroiteli-i-zavarchici-bez-posrednici

ЧЕХИЯ ЗАКОННА РАБОТА С ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНТУРА
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 зеленчици,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/105198/chehiya-zakonna-rabota-s-dogovor-i-osigurovki-chrez-cheshka-agentura

Изкупуваме Фирми - ЕООД, ООД, ЕТ, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме от
Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
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 !
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 !
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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 !
Предупреждаваме : 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. . .
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище, за когото направете справка в
ГУГЪЛ ... !
http://obiavidnes.com/obiava/105197/izkupuvame-firmi---eood-ood-et-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-soli

Покупко - Продажба на Фирми - ЕТ, АД, ЕАД, ООД, ЕООД със Задължения + Освобождаваме от
Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
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 !
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 !
Предупреждаваме : 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. . .
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище, за когото направете справка в
ГУГЪЛ ... !
http://obiavidnes.com/obiava/105196/pokupko---prodajba-na-firmi---et-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdav

"Проф.Николай Райнов" - Валдорфско училище в София
ЧОУ "Проф.Николай Райнов" - частно основно училище от 1-ви до 6-ти клас използващо Валдорфска методика на
преподаване - Индивидуален подход към всяко дете според уникалните му нужди, дадености и таланти.
http://obiavidnes.com/obiava/105195/profnikolay-raynov---valdorfsko-uchilishte-v-sofiya

Продажба на фирми-Купуваме-АД ЕАД ООД ЕООД
Правна Кантора България-Предлага правни бизнес услуги за Продажба на фирми със задължения и юридически проблеми.
Услугата по прехвърляне на фирма включва:
Изготвяне на необходимата правна документация;
Съдействие и представителство пред нотариус;
Входиране на документите в Търговския регистър;
Изваждане на удостоверение за актуално състояние;
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори,Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция, Пълна Промяна по Обстоятелствата,процедурата
по прехвърляне на фирмата отнема един час.
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Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Правна Кантора България
гр.Пловдив
ул.4-януари №28
Контакти
За да получите бързо и качествено обслужване, не се колебайте да се свържете с нас на следните телефони, за да
уговорим удобен ден и час за среща:GSM: 0892/918797
http://kpd.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/105194/prodajba-na-firmi-kupuvame-ad-ead-ood-eood

Продажба на фирми
Правна Кантора България-Предлага правни бизнес услуги за Продажба на фирми със задължения и юридически проблеми.
Услугата по прехвърляне на фирма включва:
Изготвяне на необходимата правна документация;
Съдействие и представителство пред нотариус;
Входиране на документите в Търговския регистър;
Изваждане на удостоверение за актуално състояние;
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори,Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция, Пълна Промяна по Обстоятелствата,процедурата
по прехвърляне на фирмата отнема един час.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Правна Кантора България
гр.Пловдив
ул.4-януари №28
Контакти
За да получите бързо и качествено обслужване, не се колебайте да се свържете с нас на следните телефони, за да
уговорим удобен ден и час за среща:GSM: 0892/918797
http://kpd.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/105193/prodajba-na-firmi

Изкупуваме Фирми - ЕООД, ООД, ЕТ, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме от
Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ПРЕДЛАГАМЕ 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 Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
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ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
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 !
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 !
Предупреждаваме : 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. . .
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище, за когото направете справка в
ГУГЪЛ ... !
http://obiavidnes.com/obiava/105192/izkupuvame-firmi---eood-ood-et-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-soli

Юридическо Съдействие за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕТ, ООД, ЕООД, АД, ЕАД
със Задължения + Освобождаваме от СОЛИДАРНАТА Отговорност !
ПРЕДЛАГАМЕ 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 Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
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Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
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 !
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 !
Предупреждаваме : 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. . .
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище, за когото направете справка в
ГУГЪЛ ... !
http://obiavidnes.com/obiava/105191/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
Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ПРЕДЛАГАМЕ 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 Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
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!
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
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 !
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 !
Предупреждаваме : 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. . .
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище, за когото направете справка в
ГУГЪЛ ... !
http://obiavidnes.com/obiava/105190/pokupko---prodajba-na-firmi---et-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdav

Продажба на фирми
Правна Кантора България-Предлага правни бизнес услуги за Продажба на фирми със задължения и юридически проблеми.
Услугата по прехвърляне на фирма включва:
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Изготвяне на необходимата правна документация;
Съдействие и представителство пред нотариус;
Входиране на документите в Търговския регистър;
Изваждане на удостоверение за актуално състояние;
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори,Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция, Пълна Промяна по Обстоятелствата,процедурата
по прехвърляне на фирмата отнема един час.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Правна Кантора България
гр.Пловдив
ул.4-януари №28
Контакти
За да получите бързо и качествено обслужване, не се колебайте да се свържете с нас на следните телефони, за да
уговорим удобен ден и час за среща:GSM: 0892/918797
http://kpd.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/105189/prodajba-na-firmi

Продажба на фирми-Купуваме-АД ЕАД ООД ЕООД....----Правна Кантора България-Предлага правни бизнес услуги за Продажба на фирми със задължения и юридически проблеми.
Услугата по прехвърляне на фирма включва:
Изготвяне на необходимата правна документация;
Съдействие и представителство пред нотариус;
Входиране на документите в Търговския регистър;
Изваждане на удостоверение за актуално състояние;
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори,Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция, Пълна Промяна по Обстоятелствата,процедурата
по прехвърляне на фирмата отнема един час.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Правна Кантора България
гр.Пловдив
ул.4-януари №28
Контакти
За да получите бързо и качествено обслужване, не се колебайте да се свържете с нас на следните телефони, за да
уговорим удобен ден и час за среща:GSM: 0892/918797
http://kpd.ovo.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/105188/prodajba-na-firmi-kupuvame-ad-ead-ood-eood-----

Интериорни ХДФ врати Порта Нова Пловдив на изгодни 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/105187/interiorni-hdf-vrati-porta-nova-plovdiv-na-izgodni-ceni

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/105186/30-50-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/105185/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Електрическа лампа против комари
Електрическа лампа против комари
Електрически Killer на комари
За домът ,хола ,спалнята и офисът
Спестява енергия
Декоративно осветление
Ефективен за помещения от 16 - 20 кв
Захранване 220 v
Мошност

3W

Размери

12х12х27 см
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За най добър ефект при фключване на лампата изключете другото осветление в помещението за 10 -20 мин
Поставете на височина 1,5 м и растояние от стената поне 0,5 м
http://obiavidnes.com/obiava/105184/elektricheska-lampa-protiv-komari

Ридекс Про Плюс - уред против гризачи, хлебарки, мравки, паяци
Ридекс Про Плюс - уред против гризачи, хлебарки, мравки, паяци
Отървете дома си на плъхове, мишки и хлебарки и други досадни вредители!
Както сте виждали по телевизията, просто включвате Riddex Pro Plus и уредът започва да работи веднага!
"Риддекс Про Плюс" превръща дома ви в една невидима репелент област, в която гризачите просто не може да живеят.
Използва се патентована Digital Pulse технология от Motorola с Freescale микропроцесор.Ридекс Про създава непоносима
среда за вредителите,
дори и в стените, прогонва ги далеч от дома ви. Riddex Pro Plus включва също и вградена нощна светлина и LED светлини.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/105183/rideks-pro-plyus---ured-protiv-grizachi-hlebarki-mravki-payaci

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/105182/ventilator--s-vodna-mygla

Уред за състаряване на алкохол Volcano Expert
Уред за състаряване на алкохол
Volcano Expert - световен хит !
Ултразвуков уред за дезинфекция и състаряване на алкохол по японски лиценз ! 20 минути обработка с уреда, състарява
алкохола с около 1 година !
Мощното ултразвуково поле, създавано при работа на уреда гарантира: премахване на вредни интермолекулярни и
разграждане на високомолекулни съединения в алкохола; активиране процесите на естерификация, които подобряват
вкусовите качества, получавани при продължително стареене на алкохола; пълна дезинфекция и удължаване срока на
съхранение на всякакъв вид течности;
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Производство : България (по японски патент) Гаранционен срок : 12 месеца
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/105181/ured-za-systaryavane-na-alkohol-volcano-expert

Гроу Комб лазерна четка за коса
Гроу Комб лазерна четка за коса
Гроу Комб използва инфрачервени и лазерни лъчи с терапевтично действие. Тяхната енергия достига корените и
подобрява кръвообращението на скалпа!
Тя предизвиква появата на нови корени в кожните торбички и растеж на нова коса!
Резултатът е стимулация и обновяване на отделните кожни торбички на косъма,
водещи до възстановяване растежа на косата!
Гроу Комб има режим на вибрация за приятен масаж на скалпа. Ускорява кръвообращението и повишава притока на
кръв!
Използвайте 10 минути на ден и вижте резултата!
Ако косата отдавна ви е казала 'Сбогом', отстранете приставката и използвайте направо върху скалпа!
Гроу Комб е лесна за използване, получавате и 3 подаръка:
1 ръчен масажор
2 четка за коса
3 комплект за маникюр
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/105180/grou-komb-lazerna-chetka-za-kosa

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/105179/30-50-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/ !
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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/105178/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Продавам 6 гладкокосмести дратхарчета
Продавам 6 гладкокосмести дратхарчета, с купирани опашки на 45 дена,с паспорт, след ваксина.
Елитни родители, отлично работещи!
Град Русе,
тел. 0887 41 77 49
http://obiavidnes.com/obiava/105177/prodavam-6-gladkokosmesti-dratharcheta

Транспортни услуги
Транспортни услуги за София и цяла България, превоз на товари от 100 кг до 30 тона. Предлагаме специализиран превоз
на всякакъв вид товари и предмети, със камиони, които са снабдени с падащ борд и закрити фургони.
http://obiavidnes.com/obiava/105176/transportni-uslugi

Градински столове Каза Арт
Създават свежест и чар във вашата градина.Невероятно съчетание от лекота и удобство - с тях забравяте за времето.
Градински столове Каза Арт са изработени от анти UV стабилизиран полипропилен. Притежават изключителна
здравина, смели цветове и елегантна форма.С универсалния си дизайн ,те се вписват отлично във вашия екстериор и
интериор. Позволяват лесно подреждане и съхранение.
Оранжев градински стол "САРА S" - 169лв.
Син градински стол ''САРА S" - 169лв.
Кафяв градински стол с подлакътници "МАМБО" - 169лв.
Жълт градински стол "ВАРИА" - 149лв.
Зелен градински стол "КРАСАВЕЦ" - 149лв.
http://obiavidnes.com/obiava/105175/gradinski-stolove-kaza-art

Представяме Ви 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/105174/predstavyame-vi-vhodni-i-interiorni-vrati-na-dostypni-ceni

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 .
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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/105173/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 .
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/105172/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/105171/cours-de-bulgare-pour-trangers

Евтини блиндирани врати – Пловдив
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Директен вносител- най-добрите врати, на най-добри цени!
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/105170/evtini-blindirani-vrati--plovdiv

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
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/105169/nemski-ezik---individualno--i-v-malki-grupi

От 2016-та "Гражданска отговорност" ще е според нарушенията на водача
По-скъпа "Гражданска отговорност" очаква нарушителите на пътя oт 2016 г. Чрез системата "BONUS-MALUS"
застрахователите ще обменят информация и така джигитите няма да могат да се уреждат с по-евтина полица, както
досега - сменяйки застрахователя си. Към настоящите критерии – стаж на водача, регион на регистрация и възраст на
автомобила, ще се прибави и досието на шофьора.
http://obiavidnes.com/obiava/105168/ot-2016-ta-grajdanska-otgovornost-shte-e-spored-narusheniyata-na-vodacha

Извор "Живата вода" - разпознава грешници
Изворът "Живата вода" до село Боснек е уникален с това, че пулсира - водата ту спира, ту се появава отново (откъдето
идва и името му). Според легендите извора има вълшебната способност да разпознава праведните и грешните хора, и
водата спира, щом се доближи грешен човек.
http://obiavidnes.com/obiava/105167/izvor-jivata-voda---razpoznava-greshnici

Примамливи цени на входни и интериорни врати!
Имате нужда от повече уют, по-красив интериор и екстериор за вашия дом ?

Страница 23/118

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

30.08.2015

Тогава, заповядайте при нас!
Ще „украсим” вашия апартамент, къща или офис с врати на много добри 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/105166/primamlivi-ceni-na-vhodni-i-interiorni-vrati

РАБОТА ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ : АСИСТЕНТИ ЗА ГЛЕДАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ ХОРА
Предлагаме на Вашето внимание следната ни оферта за работа във Великобритания:
Позиция – Асистенти за гледане на възрастни хора за старчески домове;
Локация – Западен Съсекс, Великобритания;
Работни дни на седмица – 5 дни;
Заплащане http://obiavidnes.com/obiava/105165/rabota-vyv-velikobritaniya--asistenti-za-gledane-na-vyzrastni-hora

РАБОТА В ГЕРМАНИЯ / ПОЗИЦИЯ: ВОДАЧИ НА МОТОКАР
ОПИСАНИЕ
Основни детайли:
Позиция:Водачи на мотокар
Локация: Германия
Заминаване: До 10 дни след одобрение
Тип на офертата: Целогодишна
УСЛОВИЯ
Заплащане:
Възнаграждение:€ 8.35- €10 на час /бруто/
Дата за получаване на заплата:Всеки месец за предходния
Начин на получаване на заплата : По банков път
Допълнителни детайли:
Работни часове на седмица: 35-40 часа
Работни дни на седмица: 5 дни
Униформи: Предоставени от работодателя
Самолетен билет : За сметка на кандидата
Посрещане на летището: Да
ИЗИСКВАНИЯ
Мъже/ Жени
Опит:
Опит в управлението на мотокар
Опит в организиране и подреждане на стоки и палета на височини /10м/
Опит в работата с програми /SAP/- предимство
Физическа издръжливост
Готовност за работа на смени
Чужди езици: Немски език на ниво минимум А2
Сертификати :
Свидетелство за правоспособност за управление на мотокар
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Препоръки от предишни работодателиса 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/105164/rabota-v-germaniya--poziciya-vodachi-na-motokar

РАБОТА В СЕВЕРНА ГЕРМАНИЯ / ПОЗИЦИЯ: ШЛОСЕР
ОПИСАНИЕ
Основни детайли :
Позиция:Шлосер
Локация: Германия
Заминаване: До 10 дни след одобрение
Тип на офертата:Целогодишна
УСЛОВИЯ
Заплащане:
Възнаграждение: 11,50 € бруто на час
Дата за получаване на заплата: Всеки месец за предходния
Начин на получаване на заплата : Банков път
Допълнителни детайли:
Работни часове на седмица: 35 – 50 часа
Самолетен билет: За сметка на кандидата
Посрещане на летище / гара: Да
ИЗИСКВАНИЯ
Мъже/ Жени
Опит: Задължителен
Чужди езици: Немски език на ниво минимум A2
Сертификати:Шофьорска книжка, категория B
Допълнителни изисквания:Професионално обучение зa механик или квалификация по металообработване
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
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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/105163/rabota-v-severna-germaniya--poziciya-shloser

РАБОТА В ЮЖНА ГЕРМАНИЯ / ПОЗИЦИЯ: ВОДОПРОВОДЧИЦИ
ОПИСАНИЕ
Основни детайли :
Позиция:Водопроводчици
Локация: Южна Германия/в районите на Баден – Вюртемберг и Бавария/
Заминаване: До 10 дни след одобрение
Тип на офертата: Целогодишна
УСЛОВИЯ
Заплащане:
Възнаграждение: €1200- 1300 нетно месечно възнаграждение
Получаване на заплата:Всеки месец за предходния
Начин на получаване на заплата : По банков път
Осигуровки: Да
Допълнителни детайли:
Работни часове на ден: 8 часа
Работни дни на седмица: 5дни
ИЗИСКВАНИЯ
Мъже
Възрастови ограничения: над 20 годишна възраст
Опит: Задължителен
Чужди езици: Задължително владеене на Немски език на минимум ниво А2
Сертификати: Да бъдат предоставени при поискване
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/105162/rabota-v-yujna-germaniya--poziciya-vodoprovodchici

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

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
http://obiavidnes.com/obiava/105161/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

РАБОТА В ЮЖНА ГЕРМАНИЯ / ПОЗИЦИЯ: ЕЛ ТЕХНИЦИ
ОПИСАНИЕ
Основни детайли:
Позиция:Ел Техници
Локация: Южна Германия/ в районите на Баден – Вюртемберг и Бавария/
Заминаване: До 10 дни след одобрение
Тип на офертата: Целогодишна
УСЛОВИЯ
Заплащане:
Възнаграждение: €1200- 1300 нетно месечно възнаграждение
Получаване на заплата:Всеки месец за предходния
Начин на получаване на заплата : По банков път
Осигуровки: Да
Допълнителни детайли:
Работни часове на ден: 8 часа
Работни дни на седмица: 5дни
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ИЗИСКВАНИЯ
Мъже
Възрастови ограничения: над 20 годишна възраст
Опит: Задължителен
Чужди езици: Задължително владеене на Немски език на минимум ниво А2
Сертификати: Да бъдат предоставени при поискване
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/105160/rabota-v-yujna-germaniya--poziciya-el-tehnici

РАБОТА В ЮЖНА ГЕРМАНИЯ / ПОЗИЦИЯ: ЗАВАРЧИЦИ
ОПИСАНИЕ
Основни детайли:
Позиция:Заварчици
Локация: Южна Германия/в районите на Баден – Вюртемберг и Бавария/
Заминаване: До 10 дни след одобрение
Тип на офертата: Целогодишна
УСЛОВИЯ
Заплащане:
Възнаграждение: €1200- 1300 нетно месечно възнаграждение
Получаване на заплата:Всеки месец за предходния
Начин на получаване на заплата : По банков път
Осигуровки: Да
Допълнителни детайли:
Работни часове на ден: 8 часа
Работни дни на седмица: 5дни
ИЗИСКВАНИЯ
Мъже
Възрастови ограничения: над 20 годишна възраст
Опит: Задължителен
Чужди езици: Задължително владеене на Немски език на минимум ниво А2
Сертификати: Да бъдат предоставени при поискване
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!
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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/105159/rabota-v-yujna-germaniya--poziciya-zavarchici

РАБОТА В ЮЖНА ГЕРМАНИЯ / ПОЗИЦИЯ: ШЛОСЕРИ
ОПИСАНИЕ
Основни детайли:
Позиция: Шлосери
Локация: Южна Германия/ в районите на Баден – Вюртемберг и Бавария/
Заминаване: До 10 дни след одобрение
Тип на офертата: Целогодишна
УСЛОВИЯ
Заплащане:
Възнаграждение: €1200- 1300 нетно месечно възнаграждение
Получаване на заплата:Всеки месец за предходния
Начин на получаване на заплата : По банков път
Осигуровки: Да
Допълнителни детайли:
Работни часове на ден: 8 часа
Работни дни на седмица: 5дни
ИЗИСКВАНИЯ
Мъже
Възрастови ограничения: над 20 годишна възраст
Опит: Задължителен
Чужди езици: Задължително владеене на Немски език на минимум ниво А2
Сертификати: Да бъдат предоставени при поискване
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.
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http://obiavidnes.com/obiava/105158/rabota-v-yujna-germaniya--poziciya-shloseri

РАБОТА В СЕВЕРНА ГЕРМАНИЯ / ПОЗИЦИЯ: ЗАВАРЧИЦИ
ОПИСАНИЕ
Основни детайли :
Позиция: Заварчици
Локация:В района на Бремен, Германия
Заминаване: До 10 дни след одобрение
Тип на офертата: Целогодишна
УСЛОВИЯ
Заплащане:
Възнаграждение: €11,50 бруто на час
Получаване на заплата: Всеки месец за предходния
Начин на получаване на заплата: По банков път
Допълнителни детайли:
Работни часове на седмица: 40 часа
Работни дни на седмица: 5 дни
Униформи: Предоставени от работодателя
Самолетен билет : За сметка на кандидата
Посрещане на летището: Да
ИЗИСКВАНИЯ
Мъже
Опит: Задължителен
Чужди езици: Задължително владеене на немски език на минимум ниво A2
Сертификати: Предимство
Допълнителни изисквания:
Опит с MAG/ WIG и електродъгово заваряване;
Познания за заваряване на метали, алуминий;
Готовност за работа на смени;
Физическа издръжливост
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/105157/rabota-v-severna-germaniya--poziciya-zavarchici

Уред за почистване на уши Earcleaner Wax Vac
Уред за почистване на уши Earcleaner Wax Vac
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Уникално изобретение - уред, който засмуква нечистотиите и водата от ухото. Напълно безопасно, нежно и ефективно!
Почистването с тампони не е надежден подход, всички знаем това...Време е да смените подхода...Време е за WaxVac.

Постоянно слушаме как не трябва да употребяваме памучни тампони за почистване на уши.
А как тогава се очаква от нас да ги поддържаме чисти и в добро здраве?
На помощ ни идва едно страхотно изобретение, създадено точно за целта!
WaxVac е удобно малко устройство, което нежно изпомпва ушната кал, вода и всякакви други отпадъци от ухото.
Засмукващата сила на WaxVac
тъпанчетата.

е премерена така, че да си свърши перфектно работата без да застрашава

WaxVac е Безжичен, снабден с LED светлина в единия край.
Комплектът WaxVac влючва устройсто,четка за почистване и 4 меки силиконови апликатора,
специално създадени за да предпазват ухото от нараняване по време на манипулацията.
http://obiavidnes.com/obiava/105156/ured-za-pochistvane-na-ushi-earcleaner-wax-vac

РАБОТА В СЕВЕРНА ГЕРМАНИЯ : ИНДУСТРИАЛНИ РАБОТНИЦИ
ОПИСАНИЕ
Основни детайли:
Позиция:Индустриални работници
Локация:В района на Бремен, Германия
Заминаване: До 10 дни след одобрение
Тип на офертата: Целогодишна
УСЛОВИЯ
Заплащане:
Възнаграждение: €11,50 бруто на час
Получаване на заплата: Всеки месец за предходния
Начин на получаване на заплата: По банков път
Допълнителни детайли:
Работни часове на седмица: 40 часа
Работни дни на седмица: 5 дни
Униформи: Предоставени от работодателя
Самолетен билет : За сметка на кандидата
Посрещане на летището: Да
ИЗИСКВАНИЯ
Мъже
Опит: Задължителен
Чужди езици: Задължително владеене на немски език на минимум ниво A2
Сертификати: Предимство
Допълнителни изисквания:
Професионална квалификация и релевантен опит;
Опит в подготовката на ламарини, тръби и други за заваряване;
Познания за заваряване на метали, алуминий;
Готовност за работа на смени;
Физическа издръжливост
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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/105155/rabota-v-severna-germaniya--industrialni-rabotnici

JOBS IN GERMANY / IT POSITIONS
ОПИСАНИЕ
General Information:
Employment type: Full –time / Contract Basis
Location: Bayern, Hessen; Germany
УСЛОВИЯ
Software Team Lead
Main tasks:
Coordinate the development of the Software
Create the Software Development Plan
Senior Software Engineer
Main tasks:
(Supporting) Advising customers on architecture decisions
Conception and design of software and system architectures
Software Architect
Main tasks:
Responsible for the Software Architecture of new ADAS ECUs
Review of System- / Software- and Functional Safety Requirements
Software Developer
Main tasks:
Design and implementation of a complex vehicle system
Definition of requirements, concept development and maintenance of individual modules
IT Security Consultants
Main tasks:
Monitoring of customer networks worldwide
Configuration and update firewalls, IDS and other security systems
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Technical Consultants / System Engineers
Main tasks:
Customer consulting and concept creation for the customer project requirements
Planning, implementation and management of data center / infrastructure projects with a focus on Microsoft solutions
Junior IT-Consultant
Main tasks:
Hardware Support (Troubleshooting) of the server in the data center on site, incl. replacement of defective hardware, monitoring of
servers, connection of the server to the network (patching), as well as start-up and relocation of server systems
Decommissioning of servers and preparation for disposal
ИЗИСКВАНИЯ
Main requirements:
Master’s Degree (4-6 years) Intermediate Degree (6-8 years)
Profound work experience
Fluent in English and German
Necessary documents:
Аn autobiography in English (CV), downloaded from our website www.slava7.bg
1 (one) full – length photo, not older than 6 months
Important! CV must be downloaded from our site and completed in details.
Please remember that it is your face to the employer as a detailed description of your experience and gives you bigger chance for
approval. Any other certificates for courses completed, recommendations will be a plus.
In accordance with WAT, Youth and Exchange programs!
For further information, please, do not hesitate to contact us:
E-mail: germany@slava7.bg
Tel: 0876 59 27 27
http://obiavidnes.com/obiava/105154/jobs-in-germany--it-positions

Абтроник X2 - ФИТНЕС СИСТЕМА ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ
Абтроник X2 - ФИТНЕС СИСТЕМА ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ

Искате да имате секси корем без да се борите с фитнес оборудване и фитнес зали?
Искате да имате коремни мускули, които да накарат другите да застинат щом ви видят?
Представяме ви новия Абтроник X2 – новата фитнес система на бъдещето!
-лесен за употреба – той върши цялата работа вместо вас
-удобен за носене
-спестява време – необходими са ви само 10 минути на ден
-електро-мускулна стимулация – до седем пъти по-ефективна от нормалните упражнения
-най-малко 400 мускулни контракции в минута
-оформя, стяга и тонизира всяка част на тялото
-двуканална технология, тренираща две отделни мускулни групи едновременно
-идеален както за начинаещи, така и напреднали
-8 програми и 10 нива на интензивност
-неопренови контактни подложки
-лесно поставим управляващ микропроцесор
-голям LCD дисплей
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/105153/abtronik-x2---fitnes-sistema-ot-novo-pokolenie
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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/105152/rabota-v-germaniya--poziciya-medicinski-sestri

РАБОТА В ГЕРМАНИЯ : ДЕТСКИ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ
ОПИСАНИЕ
Основни детайли:
Позиция: Детски медицински сестри за болници и клиники
Локация: в района на Мюнхен, Германия
Заминаване: До 10 дни след одобрение
Тип на офертата: Целогодишна
УСЛОВИЯ
Заплащане:
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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/105151/rabota-v-germaniya--detski-medicinski-sestri

Мрежа против насекоми с магнити за врати
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
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-Цвят черен
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/105150/mreja-protiv-nasekomi-s-magniti-za-vrati

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:
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/105149/rabota-v-germaniya-asistenti-za-gledane-na-vyzrastni-hora

Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
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когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/105148/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

Водоустойчива масажираща четка за баня
Водоустойчива масажираща четка за баня
Spin Spa e водоустойчива душ четка с дръжка, която не се плъзга.
Получавате я с 5 приставки:
Приставка за масаж с гумени масажисти, вплетени в четка
Приставка гъба за нежна ексфолиация
Приставка за Микродермабразио
Приставка пемза за педикюр
Приставка четка
Работи с 3 x АА батерии/които не са включени в комплекта/ и има две скорости - високи и ниски.
Със своите вибриращи движения, Spin Spa не само почиства тялото ви, но подобрява и кръвообращението.
Подмладете кожата си , направете я свежа и спокойна!Цена 35лв
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/105147/vodoustoychiva-masajirashta-chetka-za-banya

РАБОТА В ЕВРОПА: ПРОФЕСИОНАЛЕН ШОФЬОР НА АВТОВОЗ (С КАТЕГОРИИ С+Е)
ОПИСАНИЕ
Основни детайли :
Позиция:Професионален шофьор на автовоз (с категории С+Е)
Локация:Международни курсове
Заминаване: До 10 дни след одобрение
УСЛОВИЯ
Заплащане:
Възнаграждение: 1500Е нетно месечно възнаграждение
Дата за получаване на заплата:На 10 число за предходния месец
Начин на получаване на заплата: По банков път
Осигуровки: Поети от работодателя
Годишен платен отпуск: 24 дни
ИЗИСКВАНИЯ
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Мъже
Възрастови ограничения: Над 28-годишна възраст
Опит: Задължителен, минимум 3 години в управление на автовоз
Чужди езици: Английски език и/ или Италиански език, работно ниво
Допълнителни изисквания: Професионална квалификация за управление на автовоз
Необходими документи:
Автобиография на английски език, бланка изтеглена от сайта- www.slava7.bg тук
1 актуална, самостоятелна снимкав 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: info@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/105146/rabota-v-evropa-profesionalen-shofyor-na-avtovoz-s-kategorii-se

Кенгуру Кийпър органайзер за дамска чанта
Кенгуру Кийпър органайзер за дамска чанта
Подредете чантата си за секунди с Кenguru Кiipur:
Как ще ви помогне Кенгуру Кийпър?
събира над 70 предмета
модерен и стилен дизайн
получавате два различни размера, които можете да ползвате отделно или един в друг
подходящ за всеки тип чанта
за повече място в средата може да го обърнете с джобовете навън
смяната на чантите става за секунди
идеален подарък за всяка жена
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/105145/kenguru-kiypyr-organayzer-za-damska-chanta

JOBS IN MALTA/ POSITION: TECHNICIAN
ОПИСАНИЕ
Position: Technician
Number of people needed: 12
Location: International Project
Starting date: In 10 days after approval
Period of the employment: Year-round
УСЛОВИЯ
Payments
Salary: €18,500 plus overtime and allowances depending on shift being worked
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Payment: End of month
Monthly or weekly: Monthly
Cash ; Check ; Bank account: Bank account
Paid annual leave: 24 days
Details
Accommodation: 3 months fully paid accommodation
Working hoursper day: 8
Working days per week: 5
ИЗИСКВАНИЯ
Male
Experience: Yes
Strong verbal and written English
Certificates:A technical qualification needed
Additional requirements: Driving license
Key Responsibilities:
Attend to, diagnose, and repair faults that may arise on commercial security access control, CCTV/CCTV IP and fire alarm systems
marketed by the Company to its clients;
Perform client site evaluations to provide listings of equipment necessary for new installations or extensions to existing systems.
This will include correct and complete filling of relevant Company forms and the provision of site sketches to indicate site
placement;
Perform maintenance or repair of an electrical, electronic, mechanical nature in the Company workshop. This also includes the
testing of or/and participating in new product development programs or systems acquired by the Company prior to placement on the
Market;
Participate in an “on-Call” schedule after normal working hours including weekends and public holidays, to attend to any
emergency calls arising at Company’s clients;
Hand over any system to the client upon commissioning of the installation, by ensuring that client has understood the user operation
of the system, obtaining client’s endorsement on the completely and correctly filled in Job Report, and collecting payment for
service, as applicable.
These tasks and duties shall be performed according to the Company or supplier Standard Operating Procedures, and the Company
Manual.
Necessary documents:
Autobiography in English (CV), downloaded from our website www.slava7.bg
1 (one) full – length photo, not older than 6 months
Important! CV must be downloaded from our site and completed in details.
Please remember that it is your face to the employer as a detailed description of your experience and gives you bigger chance for
approval. Any other certificates for courses completed, recommendations will be a plus.
In accordance with WAT, Youth and Exchange programs!
For further information, please, do not hesitate to contact us:
E-mail: info@slava7.bg
Tel: 0876 59 27 27
http://obiavidnes.com/obiava/105144/jobs-in-malta-position-technician

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
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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/105143/prechistvatel-na-vyzduh-s--yonizator-ozonator-i-nera-filtyr

JOBS IN MALTA / IT POSITIONS
ОПИСАНИЕ
General Information:
Employment type: Full –time / Contract Basis
Location: Malta
УСЛОВИЯ
C++ Developer
As а C++ Developer you'll be wоrking in teams of 2 to 8 persons on the development of device drivers, simulators, embedded
Operating Systems, and diagnostic/testing tools for a global customer.
The sucсеssful candidate must hold a degree in Computer Science, Mathematics, Engineering or ICT and will ideally have at least
one yеar expedience in C++ development.
SharePoint Developer
As a SharePoint Developer you will work under а Project Manager in teams of 3 to 6 SharePoint specialists and be involved in
designing, developing and dеploying applications using MS SharePoint 2010, SharePoint 2013 and Office 365. Applicаnts must
have a minimum of 1 year experiencе in Microsoft SharePoint customization and development and will ideally hоld a degree in
Computer Science or ICT. Experience and skills in CSS, SharePoint Branding, C#, ASP.NET, SQL, T-SQL, MCS, XM and
JavaScript will be considered an asset.
C# / ASP.NET Developer
The succеssful cаndidate must hold a degree in ICT and have at least one year expеrience in C# аnd ASP.NET developmеnt. Good
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knowledge of МS SQL Sеrver аnd MS T- SQL. Skills and experience in WinForms, WPF, WCF, XML, Entity Framework and MVC
will be considered an asset.

VB6 Developer
As а VB6 Developer you'll be required to mаintain, develop, upgrade and enhance a site of legacy software products until new .NET
versions are rolled out. The successful candidate is to be skilled and experiencеd on VB6 and will then be cross trаined into C# and
ASP.NET/MVC. Expеrience with Microsоft SQL Server and T-SQL will be considered an asset.

JAVA Solution Architect
As а JAVA Solution Architect you will be required to take decisions on solutions. You'll be required to decide on what needs to be
built and what to usе to achieve it. Extensive knowledge and еxpеrience on JAVA EE Patterns is mandatory, together with strоng
technical knowlеdge on other technologies such аs JavaScript, Spring Framework, Apache, Rest/SOAP and SQL.
The succеssful cаndidate will hаve a proven trаck record in analyzing functional and technical requirements, designing innovative
and robust solutions. It is also impеrative to have experiеnce working on 'Greenfield' projects from the grоund up.
Senior Engineer
The successful candidate must be sаles oriented quаlified engineer with knowledge of the Telecom/IT sector of the lоcаl market and
should be in possession of an Electrical/ICT engineering Degree and preferably have a minimum of two years experiеnce in a
similar role.
The rоle is highly technical, customer oriented and may include a 'hand on' element.
The right candidate would be able to:
build custоmer relations as well as manage and maintain them
prepare and present technical and commеrcial proposals
communicate new features and enhancements to customers
manаge projects
meet salеs targets
Personal skills should include:
a rеsponsible and organised attitude
an element of self-motivation and capability to work on his/her own initiative
an aptitude to sales and negotiating skills
an ability to manage a small team and be flexible in approach
an innovative attitude, as wеll as the ability to keep abreast of emerging technologies
the capability to wоrk under pressure and meet deadlines
excеllent verbal and written communication skills
Junior Systems Administrator
As а Junior Systems Administrator you will be responsible to offer general technical support to users аnd to do the necessary
troubleshooting, configurations, upgrаdes and installations. Additionally you will also be rеsponsible to manage and maintain the
servers and networks.
Fluеncy in written and spoken English is essential, as is an ability to work in an organised manner, pro-аctively and with minimal
supervision.
ИЗИСКВАНИЯ
Necessary documents:
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Аn autobiography in English (CV), downloaded from our website www.slava7.bg
1 (one) full – length photo, not older than 6 months
Important! CV must be downloaded from our site and completed in details.
Please remember that it is your face to the employer as a detailed description of your experience and gives you bigger chance for
approval. Any other certificates for courses completed, recommendations will be a plus.
In accordance with WAT, Youth and Exchange programs!
For further information, please, do not hesitate to contact us:
E-mail: info@slava7.bg
Tel: 0876 59 27 27
http://obiavidnes.com/obiava/105142/jobs-in-malta--it-positions

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

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

Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
http://obiavidnes.com/obiava/105141/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

Обединяване на кредити
Обединяване на кредити в една ниска месечна вноска. Рефинансиране на кредити с лошо ЦКР. Бърз заем-0% лихва, само с
лична карта.
http://obiavidnes.com/obiava/105140/obedinyavane-na-krediti

JOBS IN MALTA / ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL POSITIONS
General Information:
Employment type: Full –time / Contract Basis
Location: Malta
УСЛОВИЯ

Страница 42/118

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

30.08.2015

Accountant
Assisting the Group Financial Controller in the day to day management of the Accounting team, you will be responsible for the
preparation of the management accounts and the preparation and submission of the VAT rеturns. You will also be rеsponsible for
improving on the existing internal control procedures, creating and maintaining systems in order to have full control and
information on the companies costs and you will be responsible to execute the budgeting process of the group companies under the
direction of the Group Financial Controller. Additionally you will also assist in maintaining full cоntrol on the companies cash
flows and rolling forecasts, the preparation of ad hoc reports as requested by the Group Financial Controller and you will manage
the accounts team in order to achieve the above targets.
You will need to be a qualified аccountant holding a relevant University Degree or be qualified through ACCA. Candidates in the
final stages of ACCA would also be considered. You will need to have around 2-3 years working experience in a similar role.
Trainee Accountant
The Trainee Accountant will assist in the preparation of monthly, quаrterly, and yearly group financial statements in accordance
with US GAАP. You will need to be a contact person to the accountants of affiliated companies, liaise clоsely with the corporate
accountant team on all matters regarding reporting, be a contact person to internal and external auditors and be a key user of the
group consolidation software.
You will need to be in the process оf obtaining an accreditation from an accounting professional body on a part time basis such as
ACCA. You will need to have knowledge of IFRS whilst knowledge of US GAAP would be considered an asset. You will also need to
have at least two years work experience in finаncial accounting, preferably within an intеrnational company or an audit firm. You
will need to be computer literate with extensive knowledge of Microsoft Excel. This role may require the chosen individual to travel
from time to time for training.
Business Analyst
Our client, one of the world's leading international organisations of independently owned and managed accounting and consulting
firms, is looking for a Business Analyst to join their team.
In this role you will be responsible to interface extensively with internal teams and external stakeholders with the principal aim to
translate technical requirements into functional deliverables. You will be communicating extensively with clients and with
developers. The candidate will be required to fragment requirements into specific tasks and will subsequently liaise with the teams
on projects’ updates and required amendments. In addition, you will participate in business and software processes documentation
in line with respective requirements.
In order to be successful, you will possess an IT related degree with at least 2-3 years experience in a similar position. You will have
excellent communication and interpersonal skills coupled with a demonstrated solution oriented and analytical aptitude. Knowledge
of Business Intelligence, Business Analytics and CRM is essential.
Financial Accountant
Reporting directly to the head of the accounting department, this role will include responsibility for the preparation оf Trust and
Company financial statements and management accounts. You will be responsible for the maintaining of the general ledger and the
preparation of the mаnagement accounts, you will assist with the preparation of the annual financial statements, assist with cash
management and company administration.
For this role you would need to either need to have a relevant University Degree or else be fully qualified through ACCA.
Individuals in their final stages of ACCA would also be considered. You will also need to have two years similar working
experience.
HR Manager
Reporting to the General Manager, as an HR Manager you will bе responsible for the HR function for the company. You will handle
the recruitment and selection process, maintain and update policies and procedures and the employee handbook, training and
monitor strategy for benefits and contractual obligations. Other duties will includе performance management, dealing with
Mаnagers with regards to KPI’s and appraisals and creating initiatives for staff engagement and social and team building activities.
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The successful cаndidate will hold a tertiary level of Education coupled within a minimum of 3 years’ еxperience working in a
human resources function. You should be a self starter and work on your initiative, with strong commercial acumen and be
proactive in driving the company's HR strategy. You will be driven, meticulous and analytical and demonstrate strong problem
solving abilities and strong communication skills.
First Line Client Support Officer
The successful candidate will have excellent interpersonal and communication skills and be technically proficient. Fluency in
English is a must. Preferred candidates will be highly organized, meticulous and motivated. Previous technical customer support
experience and knowledge of additional languages would be advantageous.
If you have an appreciation of technology and is able to talk in technical terms this is a great opportunity for you. Apply Now!
ИЗИСКВАНИЯ
Necessary documents:
Аn autobiography in English (CV), downloaded from our website www.slava7.bg
1 (one) full – length photo, not older than 6 months
Important! CV must be downloaded from our site and completed in details.
Please remember that it is your face to the employer as a detailed description of your experience and gives you bigger chance for
approval. Any other certificates for courses completed, recommendations will be a plus.
In accordance with WAT, Youth and Exchange programs!
For further information, please, do not hesitate to contact us:
E-mail: info@slava7.bg
Tel: 0876 59 27 27
http://obiavidnes.com/obiava/105139/jobs-in-malta--administrative-and-financial-positions

РАБОТА В БЕЛГИЯ / ПОЗИЦИЯ: СПЕДИТОР ЗА ИЗТОЧНА ЕВРОПА
Основни детайли :
Позиция: Спедитор за Източна Европа
Локация: Белгия
Заминаване: До 10 днислед одобрение
Тип на офертата: Цел
УСЛОВИЯ
Заплащане:
Възнаграждение: 2500€ - до 3500€ бруто (конкретното възнаграждение зависи от опита на кандидата)
Платен годишен отпуск: 20 дни
Допълнителни детайли:
Настаняване: Съдействие за намиране на квартира
Работни часове на ден: 8 часа
Работни дни на седмица: 5 дни
ИЗИСКВАНИЯ
Опит: Задължителен
Чужди езици: Английски език и Немски език
Допълнителни изисквания:
цялостни и общи спедиторски товари/ частичен и групов внос/износ;
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най-малко 3 години опит в пътния транспорт/ камионно планиране;
географски познания за Унгария/Румъния/България;
контакти с клиенти/ подизпълнители за уреждане на транспорт от А до Я;
познаване за CMR и ADR (опасни стоки) законодателства;
познаване на митническите изисквания
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: info@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/105138/rabota-v-belgiya--poziciya-speditor-za-iztochna-evropa

РАБОТА ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ : МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ
ОПИСАНИЕ
Основни детайли :
Позиция:Медицински сестри
Локация: Великобритания
Заминаване: До 10 дни след одобрение
Тип на офертата: Целогодишна
УСЛОВИЯ
Заплащане:
Възнаграждение:15.32 паунда брутно възнаграждение на час
(пример за нетно седмично възнаграждение - при 35 работни часа - 421.58 паунда)
Начин на получаване на заплата: По банков път
Допълнителни детайли:
Настаняване: Съдействие при намиране на квартира; разходите по настаняване се поемат от кандидата
Работни часове на ден: Гарантиран минимум 35 часа (с възможност за повече часове)
Униформа: Подсигурена
Самолетен билет: За сметка на кандидата
ИЗИСКВАНИЯ
Мъже/ Жени
Опит:Задължителен
Чужди езици: Английски език,минимум B1 ниво
Допълнителни документи:
Медицинско удостоверение, че кандидатът е физически здрав(а), преведено на английски език;
Свидетелство за съдимост, преведено на английски език;
2 препоръки: поне едната препоръка трябва да е свързана с обгрижването на болен човек през последните 3-4 години.
Другата препоръка трябва да е от последното работно място (може и предпоследното, ако това не е било много
отдавна).
Диплома;
Копие от паспорта или личната карта
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Всички документи трябва да са преведени на английски език (освен ако не са издадени на английски) от оторизирана
фирма за преводи.
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: uk@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/105137/rabota-vyv-velikobritaniya--medicinski-sestri

РАБОТА В АНГЛИЯ: АСИСТЕНТИ ЗА ГЛЕДАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ ХОРА
ОПИСАНИЕ
Основни детайли :
Позиция: Асистенти за гледане на възрастни хора
Локация: Великобритания
Заминаване: До 10 дни след одобрение
Тип на офертата: Целогодишна
УСЛОВИЯ
Заплащане:
Възнаграждение: 6.50 паунда брутно възнаграждение на час
Начин на получаване на заплата: По банков път
Платен годишен отпуск: 28 дни
Допълнителни детайли:
Настаняване: Съдействие при намиране на квартира; разходите по настаняването се поемат от кандидата
Работни часове на ден: Гарантиран минимум 35 часа (с възможност за повече часове)
Униформа: Подсигурена
Самолетен билет: За сметка на кандидата
ИЗИСКВАНИЯ
Мъже/ Жени
Опит: Препоръчителен, може и опит в гледането на роднина
Чужди езици: Английски език, B1 ниво
Допълнителни документи:
Медицинско удостоверение, че кандидатът е физически здрав(а), преведено на английски език;
Свидетелство за съдимост, преведено на английски език;
2 препоръки: поне едната препоръка трябва да е свързана с обгрижването на болен човек през последните 3-4 години.
Другата препоръка трябва да е от последното работно място (може и предпоследното, ако това не е било много
отдавна). Препоръките трябва да са на фирмена бланка с лого, подпис и печат. Трябва да има всички данни за контакт:
адрес, телефон, имейл (ако имат) на фирмата и човека, който ги издава.
Копие от паспорта или личната карта
Всички документи трябва да са преведени на английски език (освен ако не са издадени на английски) от оторизирана
фирма за преводи.
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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: uk@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/105136/rabota-v-angliya-asistenti-za-gledane-na-vyzrastni-hora

РАБОТА ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: РАБОТНИЦИ ЗА АВТОМИВКА (HAND CAR WASH)
ОПИСАНИЕ
Основни детайли :
Позиция: Работници за автомивка
Дестинация: Великобритания
Заминаване: До 10 дни след одобрение
Тип на офертата: Целогодишна
УСЛОВИЯ
Заплащане:
Възнаграждение: 200 паунда + бакшиш; бонуси при добри резултати
Дата за получаване на заплата: Седмично за предходната седмица
Допълнителни детайли:
Настаняване: 40 паунда /седмично/
Работни часове на ден: 10 часа (8:30-18:30ч)
Работни дни на седмица: 6 дни
Посрещане на летището: Да
ИЗИСКВАНИЯ
Мъже
Опит: Задължителен
Чужди езици: Английски език /основно говоримо ниво/
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: uk@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
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http://obiavidnes.com/obiava/105135/rabota-vyv-velikobritaniya-rabotnici-za-avtomivka-hand-car-wash

РАБОТА В АНГЛИЯ / ПОЗИЦИЯ: СЕРВИТЬОРИ/КИ, БАРМАНИ/КИ
ОПИСАНИЕ
Основни детайли :
Позиция: Сервитьори/ки, Бармани/ки
Локация: Великобритания
Заминаване: До 10 дни след одобрение
Тип на офертата: Целогодишна
УСЛОВИЯ
Заплащане:
Възнаграждение: 600 ? + бакшиш
Дата за получаване на заплата: Всеки месец за предходния
Осигуровки: Поети от работодателя
Допълнителни детайли:
Настаняване: Безплатно
Храна: Безплатна
Работни часове на ден: 8-10 часа
Работни дни на седмица: 6 дни
Униформи: Подсигурени от кандидата
Самолетен билет: Подсигурен от кандидата
ИЗИСКВАНИЯ
Мъже/ Жени
Опит: Препоръчителен
Чужди езици: Английски език – много добро ниво; всеки следващ език е 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: uk@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/105134/rabota-v-angliya--poziciya-servityoriki-barmaniki

РАБОТА ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ / ПОЗИЦИЯ ГОТВАЧИ/КИ
ОПИСАНИЕ
Основни детайли :
Позиция: Готвачи/ки
Локация: Великобритания
Заминаване: До 10 дни след одобрение
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Тип на офертата: Целогодишна
УСЛОВИЯ
Заплащане:
Възнаграждение:700 – 900 ?/в зависимост от опита на кандидата/
Дата за получаване на заплата: Всеки месец за предходния
Осигуровки: Поети от работодателя
Допълнителни детайли:
Настаняване: Безплатно
Храна: Безплатна
Работни часове на ден: 8-10 часа
Работни дни на седмица: 6 дни
Униформи: Подсигурени от кандидата
Самолетен билет: Подсигурен от кандидата
ИЗИСКВАНИЯ
Мъже/ Жени
Опит: Задължителен
Чужди езици: Английски език – много добро ниво; всеки следващ език е 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: uk@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/105133/rabota-vyv-velikobritaniya--poziciya-gotvachiki

РАБОТА В ГЪРЦИЯ / ПОЗИЦИЯ: КАМЕРИЕРКИ
ОПИСАНИЕ

Основни детайли:
Позиция: Камериерки
Локация:Гърция
Заминаване: До 10 дни след одобрение
Тип на офертата: Сезонна
УСЛОВИЯ
Заплащане:
Възнаграждение:600 Е+ бакшиши
Дата за получаване на заплата:От 10 до 15 число на месеца за предходния
Начин на получаване на заплата: Чек/ Банкова сметка
Осигуровки: Поети от работодателя
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Допълнителни детайли:
Настаняване: Безплатно
Храна: Безплатна
Работни часове на ден: 8-10 часа
Работни дни на седмица: 6 дни
Самолетен билет:За сметка на кандидата
ИЗИСКВАНИЯ
Жени
Опит: Препоръчителен
Чужди езици: Английски или Гръцки – разговорно ниво
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: greece@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/105132/rabota-v-gyrciya--poziciya-kamerierki

JOB IN CYPRUS / POSITION: ADVERTISING SALES MANAGER
ОПИСАНИЕ
Position: Advertising Sales Manager
Location: Limassol/Cyprus
Starting date: In 10 days after approval
Period of the employment: 2 years with 6 months’ probation period
УСЛОВИЯ
Payments Details upon request
Social Insurance: Yes
Details
Working hours per day: 8 hours
Working days per week: 5 days
ИЗИСКВАНИЯ
Full proficiency of English - Excellent verbal and written communication skills (other languages will be considered an advantage);
2-5 years of Business Development Sales experience for consumer facing web or mobile businesses. (Mobile – an advantage);
Social media, social gaming or Internet advertising experience also a plus;
Ability to think creatively about the needs of your targets and articulate them clearly;
Strong presentation skills and a desire to get up in front of an audience and sell;
Superior negotiation skills with the ability to craft agreements that maximize ROI for both parties;
Startup experience is a plus;
Entrepreneurial drive is a must!
The need to win and be the best among others a must!
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Additional Information:
Air Ticket: Provided by employer
Meeting at the airport: Yes
Necessary documents:
Аn autobiography in English (CV), downloaded from our website www.slava7.bg
1 (one) full – length photo, not older than 6 months
Important! CV must be downloaded from our site and completed in details.
Please remember that it is your face to the employer as a detailed description of your experience and gives you bigger chance for
approval. Any other certificates for courses completed, recommendations will be a plus
In accordance with WAT, Youth and Exchange programs!
For further information, please, do not hesitate to contact us:
E-mail: cyprus@slava7.bg
Tel: 0876 59 27 27
http://obiavidnes.com/obiava/105131/job-in-cyprus--position-advertising-sales-manager

JOBS IN CYPRUS/ POSITION: MEDIA BUYER
ОПИСАНИЕ
Position: Media Buyer
Location: Limassol/Cyprus
Starting date: In 10 days after approval
УСЛОВИЯ
Payments
Details upon request
Social Insurance: Yes
Details
Working hours per day: 8 hours
Working days per week: 5 days
ИЗИСКВАНИЯ
Full proficiency of English - Excellent verbal and written communication skills (other languages will be considered an advantage);
Minimum 1 year as a Media Buyer;
Position-related and language skills certificates;
Strong and proven negotiation skills;
Experience with Excel functions & MS office;
High analytical skills / Experience analyzing numerical data;
Ability to handle multiple projects simultaneously;
Good knowledge of the Internet landscape;
Highly motivated, energetic & ambitious.
Advantages:
Experience in online marketing. Previous knowledge of the finance/gaming/downloadable products fields will be considered a major
advantage.
Knowledge of other languages will be considered an advantage.
Touch typing in English will be considered an advantage.
Experience managing performance-based campaigns will be considered a major advantage.
Additional Information:
Air Ticket: Provided by employer
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Meeting at the airport: Yes
Necessary documents:
Аn autobiography in English (CV), downloaded from our website www.slava7.bg
1 (one) full – length photo, not older than 6 months
Important! CV must be downloaded from our site and completed in details.
Please remember that it is your face to the employer as a detailed description of your experience and gives you bigger chance for
approval. Any other certificates for courses completed, recommendations will be a plus.
In accordance with WAT, Youth and Exchange programs!
For further information, please, do not hesitate to contact us:
E-mail: cyprus@slava7.bg
Tel: 0876 59 27 27
http://obiavidnes.com/obiava/105130/jobs-in-cyprus-position-media-buyer

РАБОТА В КИПЪР/ ПОЗИЦИЯ: КАМЕРИЕРКИ
ОПИСАНИЕ
Основни детайли :
Позиция: Камериерки
Локация: Кипър
Заминаване:До 10 дни след одобрение
Тип на офертата: Сезонна
<
УСЛОВИЯ
Заплащане:
Възнаграждение:600 Е+ бакшиши
Дата за получаване на заплата:От 10 до 15 число на месеца за предходния
Начин на получаване на заплата: Чек/ Банкова сметка
Осигуровки: Поети от работодателя
Допълнителни детайли:
Настаняване: Безплатно
Храна: Безплатна
Работни часове на ден: 8-10 часа
Работни дни на седмица: 6 дни
Самолетен билет:За сметка на кандидата
Посрещане на летището: Организиран трансфер от летището до работното място
ИЗИСКВАНИЯ
Жени
Опит: Препоръчителен
Чужди езици: Английски или Гръцки – разговорно ниво
Необходими документи:
Автобиография на английски език, бланка изтеглена от сайта- www.slava7.bg
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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: cyprus@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/105129/rabota-v-kipyr-poziciya-kamerierki

РАБОТА В КИПЪР / ПОЗИЦИЯ: АНИМАТОРИ
ОПИСАНИЕ

Позиция: Аниматори
Локация: Кипър
Заминаване: До 10 дни след одобрение
Тип на офертата: Сезонна
УСЛОВИЯ
Заплащане:
Възнаграждение: 600Е
Дата за получаване на заплата: От 10 до 15 число на месеца за предходния
Начин на получаване на заплата: Чек/ Банкова сметка
Допълнителни детайли:
Настаняване: Безплатно
Храна: Безплатна
Работни часове на ден: 8 -10 часа
Работни дни на седмица: 6 дни
Самолетен билет:За сметка на кандидата
Посрещане на летището: Организиран трансфер от летището до работното място
ИЗИСКВАНИЯ
Мъже/ Жени
Опит:Не е задължителен
Чужди езици: Английски и Руски език (всеки следващ е 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:
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Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: cyprus@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/105128/rabota-v-kipyr--poziciya-animatori

РАБОТА В КИПЪР / ПОЗИЦИЯ: ГРИЛ ГОТВАЧИ/КИ
ОПИСАНИЕ
Основни детайли :
Позиция: Грил готвачи/ки
Локация: Кипър
Заминаване:До 10 дни след одобрение
Тип на офертата: Сезонна
УСЛОВИЯ
Заплащане:
Възнаграждение:800- 1000 Е
Дата за получаване на заплата:От 10 до 15 число на месеца за предходния
Начин на получаване на заплата: Чек/ Банкова сметка
Осигуровки: Поети от работодателя
Допълнителни детайли:
Настаняване: Безплатно
Храна: Безплатна
Работни часове на ден: 8-10 часа
Работни дни на седмица: 6 дни
Униформи: Подсигурени от кандидата
Самолетен билет: За сметка на кандидата
Посрещане на летището: Организиран трансфер от летището до работното място
ИЗИСКВАНИЯ
Мъже/ Жени
Опит: Задължителен
Чужди езици: Английски език и/или Гръцки език – разговорно ниво
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: cyprus@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/105127/rabota-v-kipyr--poziciya-gril-gotvachiki

РАБОТА В КИПЪР / ПОЗИЦИЯ: СЕРВИТЬОРИ/КИ И БАРМАНИ/КИ
ОПИСАНИЕ
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Основни детайли :
Позиция: Сервитьори и Бармани
Локация: Кипър
Заминаване: До 10 дни след одобрение
УСЛОВИЯ
Заплащане:
Възнаграждение:600 – 800 Е (зависи от опита на кандидата) + бакшиши
Дата за получаване на заплата: От 10 до 15 число на месеца за предходния
Начин на получаване на заплата: Чек/ Банкова сметка
Осигуровки: Поети от работодателя
Допълнителни детайли:
Настаняване: Безплатно
Храна: Безплатна
Работни часове на ден: 8-10 часа
Работни дни на седмица: 6 дни
Униформи: Бяла риза/ черна пола/ или панталон/ подходящи обувки
Самолетен билет: За сметка на кандидата
Посрещане на летището: Организиран трансфер от летището до работното място
ИЗИСКВАНИЯ
Мъже/ Жени
Опит: Препоръчителен
Чужди езици: Английски и Руски
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: cyprus@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/105126/rabota-v-kipyr--poziciya-servityoriki-i-barmaniki

РАБОТА В КИПЪР/ ПОЗИЦИЯ: ГОТВАЧИ
ОПИСАНИЕ

Основни детайли :
Позиция:Готвачи
Локация: Кипър
Заминаване:До 10 дни след одобрение
УСЛОВИЯ
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Заплащане:
Възнаграждение: 800-1100 Е (зависи от опита на кандидата)
Дата за получаване на заплата: От 10 до 15 число на месеца за предходния
Начин на получаване на заплата: Чек/ Банкова сметка
Осигуровки: Поети от работодателя
Допълнителни детайли:
Настаняване: Безплатно
Храна: Безплатна
Работни часове на ден: 8-10 часа
Работни дни на седмица: 6 дни
Униформи: Подсигурени от кандидата
Самолетен билет: За сметка на кандидата
Посрещане на летището: Организиран трансфер от летището до работното място
ИЗИСКВАНИЯ
Мъже/ Жени
Опит: Задължителен
Чужди езици: Английски или Гръцки – разговорно ниво
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: cyprus@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/105125/rabota-v-kipyr-poziciya-gotvachi

РАБОТА В КИПЪР / ПОЗИЦИЯ: КРУПИЕ
ОПИСАНИЕ
Основни детайли:
Позиция: Крупие
Локация: Кипър
Заминаване: До 10 дни след одобрение
Тип на офертата: Целогодишна
УСЛОВИЯ
Заплащане:
Възнаграждение: 1000Е нетно месечно възнаграждение + бакшиши
Получаване на заплата:Всеки месец за предходния
Допълнителни детайли:
Настаняване: Безплатнo
Работни часове на ден: 8-10 часа
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Работни дни на седмица: 6 дни
Самолетен билет: Предоставен от работодателя
Посрещане на летището: Да
ИЗИСКВАНИЯ
Мъже/ Жени
Опит: Задължителен на жива игра (Black Jack, рулетка)
Чужди езици: Английски език на много добро ниво
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: cyprus@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/105124/rabota-v-kipyr--poziciya-krupie

РАБОТА В КИПЪР ЗА ДВОЙКА: ГОТВАЧ /КА И СЛУЖИТЕЛ/КА РЕСТОРАНТ
ОПИСАНИЕ
Основни детайли:
Позиции: Готвач/ка и Служител/ка ресторант
Локация: В района на Пафос, Кипър
Заминаване: До 10 дни след одобрение
Тип на офертата: Целогодишна
УСЛОВИЯ
Заплащане:
Възнаграждение:
€900 нетно месечно възнаграждение за позицията Готвач/ка
€600 нетно месечно възнаграждение за позицията Служител/ка ресторант
Получаване на заплата: Всеки месец за предходния
Начин на получаване на заплата: Чек / банкова сметка
Допълнителни детайли:
Настаняване: Безплатно
Храна: Безплатна
Работни часове на ден: 8-10 часа
Работни дни на седмица: 6 дни
Самолетен билет: За сметка на кандидата
Посрещане на летището: Организиран трансфер
ИЗИСКВАНИЯ
Мъже/ Жени
Опит: Препоръчителен
Чужди езици: Английски и/или гръцки език
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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: cyprus@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/105123/rabota-v-kipyr-za-dvoyka-gotvach-ka-i-slujitelka-restorant

РАБОТА В КИПЪР: TAKE AWAY СЛУЖИТЕЛ (В ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ)
ОПИСАНИЕ
Основни детайли:
Позиции: Takeaway служител (в заведение за бързо хранене)
Локация: В района на Паралимни, Кипър
Заминаване: До 10 дни след одобрение
Тип на офертата: Целогодишна
УСЛОВИЯ
Заплащане:
Възнаграждение: €700 нетно месечно възнаграждение
Получаване на заплата: Всеки месец за предходния
Начин на получаване на заплата: Чек / банкова сметка
Допълнителни детайли:
Настаняване: Безплатно
Храна: Безплатна
Работни часове на ден: 8-10 часа
Работни дни на седмица: 6 дни
Самолетен билет: За сметка на кандидата
Посрещане на летището: Организиран трансфер
ИЗИСКВАНИЯ
Мъже/ Жени
Опит: Препоръчителен
Чужди езици: Английски и/или гръцки език
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

Страница 58/118

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

30.08.2015

https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: cyprus@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/105122/rabota-v-kipyr-take-away-slujitel-v-zavedenie-za-byrzo-hranene

Дрехи за деца - dreshki.net !!!
Само при нас в “dreshki.net“ е мястото, където ще намерите качествени детски и бебешки дрехи на изгодни цени. Всичко
това в комбинация с бързо и качествено обслужване от нашите служители. Облечете детето си в красиви детски дрехи,
за да изглежда очарователно, без значение по какъв повод. Модерните дрехи не са само за възрастни, децата също
заслужават да изглеждат добре и модерно , където и да отидете. Ако търсите модни облекла за вашето дете и се
чудите от къде да купите, е вашето търсене свършва тук в dreshki.net.
http://obiavidnes.com/obiava/105021/drehi-za-deca---dreshkinet-

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/105121/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ
Разнообразете живота си ако ви е скучно и висите цял ден в нета.Спечелете допълнителни приходи като участвате в
нашият мащабен проект,където ще ви научим как да печелите приходи от интернет и ще получите пълна подкрепа по
Skype от наша страна за повече информация пишете ни на Skype име obqva10 или посетете сайта ни www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/105120/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/105119/sigurna-rabota

Купуваме Фирми : ЕТ, ООД, ЕООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме от Солидарната
Отговорност за 1 час .
ПРЕДЛАГАМЕ 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 !
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
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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 !
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.
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
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
http://obiavidnes.com/obiava/105118/kupuvame-firmi--et-ood-eood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solida

Юридическо Съдействие за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕТ, ООД, ЕООД, АД, ЕАД
със Задължения + Освобождаваме от СОЛИДАРНАТА Отговорност !
ПРЕДЛАГАМЕ 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 !
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
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 !
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.
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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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
http://obiavidnes.com/obiava/105117/yuridichesko-sydeystvie-za-izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--et-ood-eood-ad-

Покупко - Продажба на Фирми - АД, ЕАД, ООД, ЕООД със Задължения + Освобождаваме от
Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ПРЕДЛАГАМЕ 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 !
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
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 !
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.
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
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
http://obiavidnes.com/obiava/105116/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-
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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/105115/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/105114/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
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http://obiavidnes.com/obiava/105113/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
- 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/105112/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/105111/chehiya---nabira-rabotnici-bez-posrednici

Пътна Помощ София
Денонощна пътна помощ за София, на автомобили, джипове, микробуси, мотокари и всякакъв вид техника до 10 тона.
Бързо отзоваване 0 - 24 часа. Подаване на ток 12 - 24 волта и доставка на гориво. Фирмата предлага всякакъв вид
транспортни услуги, пътна помощ, репатриране, малки ремонти на пътя и смяна на гуми.
http://obiavidnes.com/obiava/105110/pytna-pomosht-sofiya

Пътна Помощ София
Денонощна пътна помощ за София, на автомобили, джипове, микробуси, мотокари и всякакъв вид техника до 10 тона.
Бързо отзоваване 0 - 24 часа. Подаване на ток 12 - 24 волта и доставка на гориво. Фирмата предлага всякакъв вид
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транспортни услуги, пътна помощ, репатриране, малки ремонти на пътя и смяна на гуми.
http://obiavidnes.com/obiava/105109/pytna-pomosht-sofiya

Подготовка за сертификати по португалски език CAPLE
Учебен център Орбис организира индивидуална подготовка за изпитите за сертификати по португалски език CAPLE.
Изпитите се провеждат в 5 нива според Европейската езикова рамка (А2 – C2). Разработва се обстойно всеки елемент
от формата на изпита (слушане и четене с разбиране, граматичен тест, устно събеседване). Цената е 12 лв. на учебен
час (40 мин) в удобно за курсиста и преподавателя време. Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с
опит.
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/105108/podgotovka-za-sertifikati-po-portugalski-ezik-caple

Подготовка за сертификати на Cambridge FCE и CAE
Учебен център Орбис организира индивидуална подготовка за изпитите за сертификати на Cambridge: FCE (First
Certificate in English) и CAE (Certificate of Advanced English). Разработва се обстойно всеки елемент от формата на
изпита. Цената е 12 лв. на учебен час (40 мин) в удобно за курсиста и преподавателя време. Подготовката се води от
квалифицирани преподаватели с опит.
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/105107/podgotovka-za-sertifikati-na-cambridge-fce-i-cae

Подготовка за сертификат по испански език DELE
Учебен център Орбис организира индивидуална подготовка за изпитите за сертификат по испански език DELE. Има три
сесии в годината – май, август и ноември. Работи се по новия формат на изпита и се разработва обстойно всеки
елемент. Цената е 12 лв. на учебен час (40 мин) в удобно за курсиста и преподавателя време. Подготовката се води от
квалифицирани преподаватели с опит.
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/105106/podgotovka-za-sertifikat-po-ispanski-ezik-dele

Подготовка за сертификат по френски език TCF Квебек
Учебен център Орбис организира индивидуална подготовка за изпитите за сертификат по френски език TCF Квебек.
Разработва се обстойно всеки елемент от формата на изпита – разбиране на устна реч и изразяване на устна реч,
разбиране на писмена реч и изразяване на писмена реч.
Цената е 12 лв. на учебен час (40 мин) в удобно за курсиста и преподавателя време. Подготовката се води от
квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
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Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/105105/podgotovka-za-sertifikat-po-frenski-ezik-tcf-kvebek

Подготовка за сертификат по френски език DELF и DALF
Учебен център Орбис организира индивидуална подготовка за изпитите за сертификат по френски език DELF (А1, A2,
B1, B2) и DALF (C1, C2). Има две сесии в годината. Разработва се обстойно всеки елемент от формата на изпита –
разбиране на устна реч и изразяване на устна реч, разбиране на писмена реч и изразяване на писмена реч.
Цената е 12 лв. на учебен час (40 мин) в удобно за курсиста и преподавателя време. Подготовката се води от
квалифицирани преподаватели с опит.
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/105104/podgotovka-za-sertifikat-po-frenski-ezik-delf-i-dalf

Подготовка за сертификат по италиански език CELI
Учебен център Орбис организира индивидуална подготовка за изпитите за сертификат по италиански език CELI към
университета в гр. Перуджа. Изпитните сесии са два пъти в годината – юни и ноември/декември. Разработва се
обстойно всеки елемент от формата на изпита – слушане с разбиране, граматичен тест, писане и устно събеседване.
Цената е 12 лв. на учебен час (40 мин) в удобно за курсиста и преподавателя време. Подготовката се води от
квалифицирани преподаватели с опит.
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/105103/podgotovka-za--sertifikat-po-italianski-ezik-celi

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,
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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/105102/razgovoren-angliyski

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
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 .
For more information:
Phone . 0878 467 429
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Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/105101/bulgarian-for-foreigners

Продажба на фирми-Купуваме-АД ЕАД ООД ЕООД-Оказваме съдействие за прехвърляне на
фирми със задължения.
Правна Кантора България-Юридически Услуги и Консултации по Правни Въпроси.
Продажба на фирми-Купуваме-АД ЕАД ООД ЕООД-Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения.
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.
НОМИНАЛНИ УСЛУГИ
Номиналната услуга може да бъде НОМИНАЛЕН УПРАВИТЕЛ, НОМИНАЛЕН СОБСТВЕНИК, НОМИНАЛЕН
ДИРЕКТОР, НОМИНАЛЕН АКЦИОНЕР.
Услугата е добро решение, когато не желаете данните Ви да фигурират в официалните регистри. Има и случаи, в които
закони създават пречки на определени лица да заемат различни длъжности. Ето само някои видове клиенти, на които
услугата може да бъде полезна:
- Държавни служители, които не могат да участват в търговски дружества.
- Лица, които са лишени от правото да заемат длъжности чрез закон, съдебно решение или по силата на договор.
- Адвокати, които не могат да бъдат управители на търговски дружества.
Запазете своята анонимност, наемайки лице, което да изпълнява анонимно длъжности като: управител (съвет на
директорите), собственик, съдружник и други. Ползвайки номинални услуги от нас, може да разчитате на върхова
конфиденциалност. Едно от големите предимства на номиналните услуги, е че не може да бъдете свързан с този, който
изпълнява длъжността номинално, тъй като няма никаква връзка между Вас. Номиналните длъжности могат да се
изпълняват от физически или юридически лица. Вие ще работите чрез пълномощно, в което ще бъдат включени всички
правомощия, от които имате нужда.
За фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Офис гр.Пловдив:4000
ул.”4-ти януари” №28
Контакти на Телефон: 0892918797 Офис гр.София:,Офис гр.Варна:,Офис гр. Димитровград:,Офис гр. Хасково:,Офис
гр.Бургас:,Офис гр.Стара Загора:
http://kpd.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/105099/prodajba-na-firmi-kupuvame-ad-ead-ood-eood-okazvame-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na

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
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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 :
- 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/105098/ruski-ezik---individualno-i-v-malki-grupi

Продажба на фирми-Купуваме-АД ЕАД ООД ЕООД
Правна Кантора България-Юридически Услуги и Консултации по Правни Въпроси.
Продажба на фирми-Купуваме-АД ЕАД ООД ЕООД-Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения.
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.
НОМИНАЛНИ УСЛУГИ
Номиналната услуга може да бъде НОМИНАЛЕН УПРАВИТЕЛ, НОМИНАЛЕН СОБСТВЕНИК, НОМИНАЛЕН
ДИРЕКТОР, НОМИНАЛЕН АКЦИОНЕР.
Услугата е добро решение, когато не желаете данните Ви да фигурират в официалните регистри. Има и случаи, в които
закони създават пречки на определени лица да заемат различни длъжности. Ето само някои видове клиенти, на които
услугата може да бъде полезна:
- Държавни служители, които не могат да участват в търговски дружества.
- Лица, които са лишени от правото да заемат длъжности чрез закон, съдебно решение или по силата на договор.
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- Адвокати, които не могат да бъдат управители на търговски дружества.
Запазете своята анонимност, наемайки лице, което да изпълнява анонимно длъжности като: управител (съвет на
директорите), собственик, съдружник и други. Ползвайки номинални услуги от нас, може да разчитате на върхова
конфиденциалност. Едно от големите предимства на номиналните услуги, е че не може да бъдете свързан с този, който
изпълнява длъжността номинално, тъй като няма никаква връзка между Вас. Номиналните длъжности могат да се
изпълняват от физически или юридически лица. Вие ще работите чрез пълномощно, в което ще бъдат включени всички
правомощия, от които имате нужда.
За фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Офис гр.Пловдив:4000
ул.”4-ти януари” №28
Контакти на Телефон: 0892918797 Офис гр.София:,Офис гр.Варна:,Офис гр. Димитровград:,Офис гр. Хасково:,Офис
гр.Бургас:,Офис гр.Стара Загора:
http://kpd.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/105097/prodajba-na-firmi-kupuvame-ad-ead-ood-eood

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/105096/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

Село Бързея вече не съществува
Вчера на закрито заседания Министерският съвет вчера реши да закрие село Бързея (общ.Кирково). Селото не отговаря
на предвидените изисквани от Закона за административно-териториалното устройство на България за наличие на
самостоятелно землище и постоянно живеещо население, посочват от правителствената пресслужба...
http://obiavidnes.com/obiava/105095/selo-byrzeya-veche-ne-syshtestvuva

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
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Моб: 0899691035
mail: office@vrati-abc.com
web: www.VRATI-ABC.com
http://obiavidnes.com/obiava/105094/interiorni-i-blindirani-vrati

Original_Sales_For_New_Monorover_R2_Two-W-h-e-e-l Self Balancing
Original_Sales_For_New_Monorover_R2_Two-W-h-e-e-l Self Balancing
Original_Sales_For_New_IO_Hawk_Two-W-h-e-e-l Self Balancing
Original_Sales_For_New_Phunkeeduck_Two-W-h-e-e-l Self Balancing
Original_Sales_For_New_Future_Foot_LP-750 Limited_Edition_Two-W-h-e-e-l Self Balancing
E-TWOW Brushless DC Motor green power self balance stand up electric scooter
Hot sale most popular electrical balance scooter
NOTE: We offer BUY 2 Unit and GET 1 FREE
Contact for Prices::::
Email..................livestoreltd@outlook.com
Skype.................livestoreltd
http://obiavidnes.com/obiava/105093/original_sales_for_new_monorover_r2_two-w-h-e-e-l-self-balancing

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/105092/30-50-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/105091/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

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:
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Варна, ул. Беласица 20
Тел.: 052/69 1000
Офис: 0899/691014
0899/691026
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/105090/specialni-letni-ceni-na-vhodni-i-interiorni-vrati

Американски стафордшир териер, мъжки
Американски стафордшир териер
Продажба Мъжки: WHITE призракът на дива роза ostenjena 14.05.2012.
Неоткритата!
Една от последните синовете на известния WHITE HEAD LONG STEP.
Квачка внесени: Вилма Tipit с шалче (Royal Court Tipit Z х Calvin Jackpot Tipit с шалче)
Развъдник "Ghost от дива роза" FCI 3596
Е-мейл: autodi.nedeljkovic@gmail.com
тел. +381 (0) 63550251
Александър Неделкович, Kucura (Vrbas)
http://obiavidnes.com/obiava/105089/amerikanski-stafordshir-terier-myjki

Рекламни материали от рекламна агенция Бранд Вижън ЕООД
Рекламна агенция Бранд Вижън предлага голямо разнообразие от рекламни материали на достъпна цена:
-рекламни надписи;
-надписи от пвц фолио;
-рекламни букви;
-рекламни табели;
-широкоформатен печат върху фолио,винил,перфо фолио и др.
http://obiavidnes.com/obiava/105088/reklamni-materiali-ot-reklamna-agenciya-brand-vijyn-eood

Фолио за прозорци
Висококачествено фолио за прозорци слънцезащитно,декоративно,фолио за икономия на енергия,доставка с
професионален монтаж от фирма Бранд Вижън ЕООД.
http://obiavidnes.com/obiava/105087/folio-za-prozorci

Съвместими тонер касети, офис консумативи и сервиз на офис техника
Дигитален печат ЕООД предлага тонер касети, офис техника под наем,
канцеларски материали, хартия А4 и други. Корпоративни доставки с
остъпка за количества.
http://obiavidnes.com/obiava/105086/syvmestimi-toner-kaseti-ofis-konsumativi-i-serviz-na-ofis-tehnika

Подаряваме котенца - В. Търново
Подаряваме котенца - В. Търново
http://obiavidnes.com/obiava/105085/podaryavame-kotenca---v--tyrnovo

заем оферта между специално
Здравейте, ние сме индивидуална оферта заем всички хора, способни да изплати. Занимаваме се с особено сериозно.
Всички лица, които желаят да създават, да правят нововъведения, или да увеличат своите дейности, които имат
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финансови затруднения по всяко време може да се свържете с нас и ние предлагаме готов да отиде от 10,000 до €
9,000,000. k.jakowolfgang@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/105084/zaem-oferta-mejdu-specialno

заем оферта между специално
Здравейте, ние сме индивидуална оферта заем всички хора, способни да изплати. Занимаваме се с особено сериозно.
Всички лица, които желаят да създават, да правят нововъведения, или да увеличат своите дейности, които имат
финансови затруднения по всяко време може да се свържете с нас и ние предлагаме готов да отиде от 10,000 до €
9,000,000. k.jakowolfgang@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/105083/zaem-oferta-mejdu-specialno

Преводи от немски на български и от български на немски език
Студио за обучение и преводи “Алекс 2015” предлага :
Попълване на документи за кандидатстване за работа в Германия, Австрия и Швейцария и водене на
кореспонденция вкл. провеждането на телефонни разговори с отделите на евентуалния работодател
Изготвяне на автобиографии и подготовка за интервюта, превод на проекто-трудови договори
Преводи на материали, свързани с делови кореспонденции от немски на български и от български на немски езикСпециализирани преводи на техническа документация и литература в областите: електроника,
електротехника, компютърна техника и технологии, машиностроене , измервателна техника
Специализирани преводи на рекламни материали
- Преводи на учебни материали и курсови работи
Симултантни преводи при бизнес срещи и преговори
Комуникацията може да се осъществи чрез е-мейл, по Скайп или на място в кабинета за обучение на посочения по-долу
адрес. Направените преводи се изпращат по куриерска фирма с наложен платеж, ако не е договорено друго. Разходите са
за сметка на получателя. При желание, клиентът получава и електронно копие чрез е-мейл.
Индивидуално обучение по немски език за всички възрасти и всички нива – A1, A2,B1, B2, C1, C2.
В процеса на обучението се прилагат съвременни аудио-визуални средства, като аудио и видео уроци,
автоматично разпознаване на реч с оценка на произношението и интонацията, което гарантира голяма успеваемост при
правилното възпроизвеждане на немската реч.
Започването на обучението може да се осъществи по всяко време на годината. Интензивността на обучението се
определя от достигнатото ниво на ученика и поставените цели.
Обучението се провежда в удобно за обучаваните време, през всички дни от седмицата, включително в събота и в неделя
и през цялата лятна ваканция.
Възможно е дистанционно обучение по Скайп, както и обучение в дома на обучавания.
Информация за контакти и записвания:
Студио за обучение и преводи "Алекс 2015"
Място за провеждане на обучението:
София- Център в района на „ Петте Кьошета“, ул. Шандор Петьофи Nr. 31,
етаж 2 ап. 3.
Александър Стоянов
тел. 0888902550
e-mail: studio2015@abv.bg
Facebook: Александър Стоянов
Skype: Александър Стоянов
Цена:
8 лева за 1 час ( 60 минути)
8 лева за 1 стр. (1800 знака вкл. интервалите)
http://obiavidnes.com/obiava/105082/prevodi-ot-nemski-na-bylgarski-i-ot-bylgarski-na-nemski-ezik

ЧЕХИЯ ЛЕГАЛНА РАБОТА С ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ В ЧЕХИЯ ЧРЕЗ 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
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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/105081/chehiya-legalna-rabota-s-dogovor-i-osigurovki-v-chehiya-chrez-agentura-bez-komision-v

JOBS IN MALTA / ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL POSITIONS
ОПИСАНИЕ
General Information:
Employment type: Full –time / Contract Basis
Location: Malta
УСЛОВИЯ
Accountant
Assisting the Group Financial Controller in the day to day management of the Accounting team, you will be responsible for the
preparation of the management accounts and the preparation and submission of the VAT rеturns. You will also be rеsponsible for
improving on the existing internal control procedures, creating and maintaining systems in order to have full control and
information on the companies costs and you will be responsible to execute the budgeting process of the group companies under the
direction of the Group Financial Controller. Additionally you will also assist in maintaining full cоntrol on the companies cash
flows and rolling forecasts, the preparation of ad hoc reports as requested by the Group Financial Controller and you will manage
the accounts team in order to achieve the above targets.
You will need to be a qualified аccountant holding a relevant University Degree or be qualified through ACCA. Candidates in the
final stages of ACCA would also be considered. You will need to have around 2-3 years working experience in a similar role.
Trainee Accountant
The Trainee Accountant will assist in the preparation of monthly, quаrterly, and yearly group financial statements in accordance
with US GAАP. You will need to be a contact person to the accountants of affiliated companies, liaise clоsely with the corporate
accountant team on all matters regarding reporting, be a contact person to internal and external auditors and be a key user of the
group consolidation software.
You will need to be in the process оf obtaining an accreditation from an accounting professional body on a part time basis such as
ACCA. You will need to have knowledge of IFRS whilst knowledge of US GAAP would be considered an asset. You will also need to
have at least two years work experience in finаncial accounting, preferably within an intеrnational company or an audit firm. You
will need to be computer literate with extensive knowledge of Microsoft Excel. This role may require the chosen individual to travel
from time to time for training.
Business Analyst
Our client, one of the world's leading international organisations of independently owned and managed accounting and consulting
firms, is looking for a Business Analyst to join their team.
In this role you will be responsible to interface extensively with internal teams and external stakeholders with the principal aim to
translate technical requirements into functional deliverables. You will be communicating extensively with clients and with
developers. The candidate will be required to fragment requirements into specific tasks and will subsequently liaise with the teams
on projects’ updates and required amendments. In addition, you will participate in business and software processes documentation
in line with respective requirements.
In order to be successful, you will possess an IT related degree with at least 2-3 years experience in a similar position. You will have
excellent communication and interpersonal skills coupled with a demonstrated solution oriented and analytical aptitude. Knowledge
of Business Intelligence, Business Analytics and CRM is essential.
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Financial Accountant
Reporting directly to the head of the accounting department, this role will include responsibility for the preparation оf Trust and
Company financial statements and management accounts. You will be responsible for the maintaining of the general ledger and the
preparation of the mаnagement accounts, you will assist with the preparation of the annual financial statements, assist with cash
management and company administration.
For this role you would need to either need to have a relevant University Degree or else be fully qualified through ACCA.
Individuals in their final stages of ACCA would also be considered. You will also need to have two years similar working
experience.
HR Manager
Reporting to the General Manager, as an HR Manager you will bе responsible for the HR function for the company. You will handle
the recruitment and selection process, maintain and update policies and procedures and the employee handbook, training and
monitor strategy for benefits and contractual obligations. Other duties will includе performance management, dealing with
Mаnagers with regards to KPI’s and appraisals and creating initiatives for staff engagement and social and team building activities.
The successful cаndidate will hold a tertiary level of Education coupled within a minimum of 3 years’ еxperience working in a
human resources function. You should be a self starter and work on your initiative, with strong commercial acumen and be
proactive in driving the company's HR strategy. You will be driven, meticulous and analytical and demonstrate strong problem
solving abilities and strong communication skills.
First Line Client Support Officer
The successful candidate will have excellent interpersonal and communication skills and be technically proficient. Fluency in
English is a must. Preferred candidates will be highly organized, meticulous and motivated. Previous technical customer support
experience and knowledge of additional languages would be advantageous.
If you have an appreciation of technology and is able to talk in technical terms this is a great opportunity for you. Apply Now!
ИЗИСКВАНИЯ
Necessary documents:
Аn autobiography in English (CV), downloaded from our website www.slava7.bg
1 (one) full – length photo, not older than 6 months
Important! CV must be downloaded from our site and completed in details.
Please remember that it is your face to the employer as a detailed description of your experience and gives you bigger chance for
approval. Any other certificates for courses completed, recommendations will be a plus.
In accordance with WAT, Youth and Exchange programs!
For further information, please, do not hesitate to contact us:
E-mail: info@slava7.bg
Tel: 0876 59 27 27
http://obiavidnes.com/obiava/105080/jobs-in-malta--administrative-and-financial-positions

JOBS IN MALTA / IT POSITIONS
ОПИСАНИЕ
General Information:
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Employment type: Full –time / Contract Basis
Location: Malta
УСЛОВИЯ
C++ Developer
As а C++ Developer you'll be wоrking in teams of 2 to 8 persons on the development of device drivers, simulators, embedded
Operating Systems, and diagnostic/testing tools for a global customer.
The sucсеssful candidate must hold a degree in Computer Science, Mathematics, Engineering or ICT and will ideally have at least
one yеar expedience in C++ development.
SharePoint Developer
As a SharePoint Developer you will work under а Project Manager in teams of 3 to 6 SharePoint specialists and be involved in
designing, developing and dеploying applications using MS SharePoint 2010, SharePoint 2013 and Office 365. Applicаnts must
have a minimum of 1 year experiencе in Microsoft SharePoint customization and development and will ideally hоld a degree in
Computer Science or ICT. Experience and skills in CSS, SharePoint Branding, C#, ASP.NET, SQL, T-SQL, MCS, XM and
JavaScript will be considered an asset.
C# / ASP.NET Developer
The succеssful cаndidate must hold a degree in ICT and have at least one year expеrience in C# аnd ASP.NET developmеnt. Good
knowledge of МS SQL Sеrver аnd MS T- SQL. Skills and experience in WinForms, WPF, WCF, XML, Entity Framework and MVC
will be considered an asset.

VB6 Developer
As а VB6 Developer you'll be required to mаintain, develop, upgrade and enhance a site of legacy software products until new .NET
versions are rolled out. The successful candidate is to be skilled and experiencеd on VB6 and will then be cross trаined into C# and
ASP.NET/MVC. Expеrience with Microsоft SQL Server and T-SQL will be considered an asset.

JAVA Solution Architect
As а JAVA Solution Architect you will be required to take decisions on solutions. You'll be required to decide on what needs to be
built and what to usе to achieve it. Extensive knowledge and еxpеrience on JAVA EE Patterns is mandatory, together with strоng
technical knowlеdge on other technologies such аs JavaScript, Spring Framework, Apache, Rest/SOAP and SQL.
The succеssful cаndidate will hаve a proven trаck record in analyzing functional and technical requirements, designing innovative
and robust solutions. It is also impеrative to have experiеnce working on 'Greenfield' projects from the grоund up.
Senior Engineer
The successful candidate must be sаles oriented quаlified engineer with knowledge of the Telecom/IT sector of the lоcаl market and
should be in possession of an Electrical/ICT engineering Degree and preferably have a minimum of two years experiеnce in a
similar role.
The rоle is highly technical, customer oriented and may include a 'hand on' element.
The right candidate would be able to:
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build custоmer relations as well as manage and maintain them
prepare and present technical and commеrcial proposals
communicate new features and enhancements to customers
manаge projects
meet salеs targets
Personal skills should include:
a rеsponsible and organised attitude
an element of self-motivation and capability to work on his/her own initiative
an aptitude to sales and negotiating skills
an ability to manage a small team and be flexible in approach
an innovative attitude, as wеll as the ability to keep abreast of emerging technologies
the capability to wоrk under pressure and meet deadlines
excеllent verbal and written communication skills
Junior Systems Administrator
As а Junior Systems Administrator you will be responsible to offer general technical support to users аnd to do the necessary
troubleshooting, configurations, upgrаdes and installations. Additionally you will also be rеsponsible to manage and maintain the
servers and networks.
Fluеncy in written and spoken English is essential, as is an ability to work in an organised manner, pro-аctively and with minimal
supervision.
ИЗИСКВАНИЯ
Necessary documents:
Аn autobiography in English (CV), downloaded from our website www.slava7.bg
1 (one) full – length photo, not older than 6 months
Important! CV must be downloaded from our site and completed in details.
Please remember that it is your face to the employer as a detailed description of your experience and gives you bigger chance for
approval. Any other certificates for courses completed, recommendations will be a plus.
In accordance with WAT, Youth and Exchange programs!
For further information, please, do not hesitate to contact us:
E-mail: info@slava7.bg
Tel: 0876 59 27 27
http://obiavidnes.com/obiava/105079/jobs-in-malta--it-positions

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.
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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/105078/ventilator--s-vodna-mygla

психолог-психотерапевт
Индивидуално психологично консултиране за възрастни - Насочено към хора, преживяващи психологични и емоционални
проблеми.
Индивидуално психологично консултиране за деца и юноши - Насочено към деца и юноши, преживяващи психологични,
обучителни и емоционални проблеми.
Психологично консултиране на двойки - Предназначено за партньорите в една двойка, срещащи трудности от различно
естество.
Психотерапия.
Хипноза и Хипнотерапия.
http://psy-consult.biz/
http://obiavidnes.com/obiava/105077/psiholog-psihoterapevt

Български език за чужденци
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 предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски ,
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
Ако имате бизнес в България , купили сте си имот или просто сте решили да живеете тук , наложително е да говорите
български във вашите ежедневни контакти .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система , която се предоставя безплатно на курсистите .
Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е базирана на комуникативния подход и логическото
усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен материал . На курсистите се предоставя комплексно :
Грамматика
Фонетика
Разговор
Четене
Слушане
При индивидуалното обучение методиката е съобразена с индивидуалните потребности , особености и професия на
курсиста . То се провежда в удобно за курсиста време , както и има вариант за посещения на преподавател във вашия
офис .
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
общ курс по български
бизнес курс
разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
Продължителността на обучение за всяко ниво е 30 учебни часа / 15 академични / . два пъти в седмицата – 2 месеца .
Цената на академичен час / два учебни / е 20 лева.
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При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
За повече информация :тел. 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/105076/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Бизнес английски- ПЪРВО ниво
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 обучение по бизнес английски - ПЪРВО ниво – индивидуално и в малки групи .
Часовете са съобразени със свободното време на курсистите . Занятията се провеждат
системата Market Leader – Elementary .
Цена 250 лв.Продължителност -50 учебни часа. В цената не е включена цената на учебника .
Предлагаме квалифицирани препсдаватели , аудио и видео уроци.
За повече информация ;
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

по

http://obiavidnes.com/obiava/105075/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

Френски език - Индивидуално обучение
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 по Френски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи , като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
тел. 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/105074/frenski-ezik---individualno-obuchenie

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
За повече информация:
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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 по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Ние предлагаме работа mо водещи учебни системи :
-общ английски – New Headway – всички нива
-общ английски с интерактивна насоченост – Cutting Edge – всички нива
- бизнес атглийски – Market leader – всички нива
-подготовка за сертификат
- подготовка за кандидат-студентски изпит
-разговорен английски – системите на Oxford University
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
тел. 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/105073/angliyski-ezik---individualno-obuchenieiv-malki-grupi

Дестилатор за вода – 2 години гаранция
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!
http://obiavidnes.com/obiava/105072/destilator-za-voda--2-godini-garanciya

Тройно комбиниран уред за борба с мишки и плъхове
Използва комбинирано въздействие на ултразвук, електромагнитно излъчване и флаш лампа за постигане на максимална
ефективност в борбата с неприятелите. Ултразвуковите вълни и интензивната светлина на лампата атакуват
гризачите, когато са извън укритията си. Същевременно електромагнитните импулси се разпространяват по кабелите
на електроинсталацията и атакуват неприятелите в укритията им, които се намират в стените, през които
преминават кабелите. Предпазва от наличие на вредни гризачи - мишки, плъхове, прилепи и др. Едновременно с това,
уредът предпазва и от вредни инсекти - мравки, дървеници, паяци. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.
TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/105071/troyno-kombiniran-ured-za-borba-s-mishki-i-plyhove

ЕЛЕКТРОНЕН УРЕД ЗА БОРБА С ГРИЗАЧИ
Български уред за предпазване от наличие на вредни гризачи - мишки, плъхове, прилепи и др. в помещения без вътрешни
прегради. Едновременно с това, уредът предпазва и от вредни инсекти - мравки, дървеници, паяци. Вижте подробности и
поръчайте в е-магазина www. TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/105070/elektronen-ured-za-borba-s-grizachi

Уред за Сребърна вода "Volcano Dr. Silver 101+"
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Създаден по разработка на НАСА - САЩ, уредът е предназначен за подобряване състоянието при повече от 100
труднолечими заболявания, за дезинфекция на вода с неизвестен произход и много други положителни ефекти за
човешкото здраве. Сребърните йони във водата (сребърна вода) са сигурна защита срещу повече от 700 вида вируси и
бактерии, гъбички и паразити, от които страдат една трета от хората на планетата. Предлагаме многофункционален
уред за добиване на сребърна вода, който едновременно с процеса на отделяне на сребърни йони, осигурява магнитна
обработка и структуриране на водата за постигане на максимален биологичен ефект. Напълно дезинфикцирана и полезна
вода за пиене от всякаква чешма можете да си приготвите за по-малко от 1 минута. Малко по-дълго се приготвя
по-концентрирана сребърна вода за ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини,
висока температура; гастрити, хранителни отравяния, дезинтерии; кожни болести, изгаряния; дезинфекция и
обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи и др.
Доверете се на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/105069/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

Мини озонатор за въздух
Мини въздухочистител с озон - проектиран така, че да може да работи автоматично, дълго и безопасно, за да улеснява
максимално потребителя. За затворени помещения до 50 кв.м. Уредът ефективно прeмахва миризми, вредни газове,
прахови частици, алергени, въздушни микроби, спори на плесени и гъбички, и др. Увеличава кислородното съдържание и
опреснява въздуха в помещението. Предпазва от заразни микроби и бацили, прехвърляни по въздушен път. Цена 46,50 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/105068/mini-ozonator-za-vyzduh

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.
http://obiavidnes.com/obiava/105067/ozonatori--zdrave-za-cyaloto-semeystvo

Супер цени на фосфорни аксесоари за риболов
Възползвайте се от специалните промоции на фосфорни аксесоари за риболов. Риболовът никога не е бил по-лесен и
ефективен! Увеличете удоволствието от него на максимум. Аксесоарите, измежду които може да избирате са
фосфорни куки за риболов без стръв, фосфорни сепии, раци и фосфорни червеи.
http://www.gadgetstore.ovo.bg
Мтел: 0883 33 88 92
http://obiavidnes.com/obiava/105066/super-ceni-na-fosforni-aksesoari-za-ribolov

Купуваме Фирми : ЕТ, ООД, ЕООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме от Солидарната
Отговорност за 1 час .
ПРЕДЛАГАМЕ 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 !
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
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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 !
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. . .
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/105065/kupuvame-firmi--et-ood-eood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solida

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми - ЕООД, ООД, ЕТ, АД, ЕАД със Задължения +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ПРЕДЛАГАМЕ 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 !
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
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ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
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 !
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. . .
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/105064/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---eood-ood-et-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvo

Юридическо Съдействие за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕТ, ООД, ЕООД, АД, ЕАД
със Задължения + Освобождаваме от СОЛИДАРНАТА Отговорност !
ПРЕДЛАГАМЕ 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
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специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
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 !
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. . .
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/105063/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
Солидарната Отговорност за 1 Час ......

Страница 83/118

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

30.08.2015

ПРЕДЛАГАМЕ 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 !
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
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 !
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. . .
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/105062/pokupko---prodajba-na-firmi---et-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdav

Страница 84/118

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

30.08.2015

Купуваме Бизнес Фирми-Правна Кантора България
Купуваме-АД ЕАД ООД ЕООД-Вписване на промени в обстоятелствата на дружеството, продажба и изкупуване на
дялове и акции.
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.
НОМИНАЛНИ УСЛУГИ
Номиналната услуга може да бъде НОМИНАЛЕН УПРАВИТЕЛ, НОМИНАЛЕН СОБСТВЕНИК, НОМИНАЛЕН
ДИРЕКТОР, НОМИНАЛЕН АКЦИОНЕР.
Услугата е добро решение, когато не желаете данните Ви да фигурират в официалните регистри. Има и случаи, в които
закони създават пречки на определени лица да заемат различни длъжности. Ето само някои видове клиенти, на които
услугата може да бъде полезна:
- Държавни служители, които не могат да участват в търговски дружества.
- Лица, които са лишени от правото да заемат длъжности чрез закон, съдебно решение или по силата на договор.
- Адвокати, които не могат да бъдат управители на търговски дружества.
Запазете своята анонимност, наемайки лице, което да изпълнява анонимно длъжности като: управител (съвет на
директорите), собственик, съдружник и други. Ползвайки номинални услуги от нас, може да разчитате на върхова
конфиденциалност. Едно от големите предимства на номиналните услуги, е че не може да бъдете свързан с този, който
изпълнява длъжността номинално, тъй като няма никаква връзка между Вас. Номиналните длъжности могат да се
изпълняват от физически или юридически лица. Вие ще работите чрез пълномощно, в което ще бъдат включени всички
правомощия, от които имате нужда.
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/105061/kupuvame-biznes-firmi-pravna-kantora-bylgariya

Купуваме Фирми АД ЕАД, ЕООД, ООД, ЕТ,СД......../
Купуваме-АД ЕАД ООД ЕООД-Вписване на промени в обстоятелствата на дружеството, продажба и изкупуване на
дялове и акции.
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
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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.
НОМИНАЛНИ УСЛУГИ
Номиналната услуга може да бъде НОМИНАЛЕН УПРАВИТЕЛ, НОМИНАЛЕН СОБСТВЕНИК, НОМИНАЛЕН
ДИРЕКТОР, НОМИНАЛЕН АКЦИОНЕР.
Услугата е добро решение, когато не желаете данните Ви да фигурират в официалните регистри. Има и случаи, в които
закони създават пречки на определени лица да заемат различни длъжности. Ето само някои видове клиенти, на които
услугата може да бъде полезна:
- Държавни служители, които не могат да участват в търговски дружества.
- Лица, които са лишени от правото да заемат длъжности чрез закон, съдебно решение или по силата на договор.
- Адвокати, които не могат да бъдат управители на търговски дружества.
Запазете своята анонимност, наемайки лице, което да изпълнява анонимно длъжности като: управител (съвет на
директорите), собственик, съдружник и други. Ползвайки номинални услуги от нас, може да разчитате на върхова
конфиденциалност. Едно от големите предимства на номиналните услуги, е че не може да бъдете свързан с този, който
изпълнява длъжността номинално, тъй като няма никаква връзка между Вас. Номиналните длъжности могат да се
изпълняват от физически или юридически лица. Вие ще работите чрез пълномощно, в което ще бъдат включени всички
правомощия, от които имате нужда.
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/105060/kupuvame-firmi-ad-ead-eood-ood-etsd

Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Eдин специален метод за тренировка, базиран на бързи ритмични вибрации,
предизвикващи силни мускулни контракции, водещи до бързи резултати;
квантов анализатор – високотехнологично електронно устройство за преглед на здравното състояние на
човешкия организъм; продукти от КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ ”Sanct Bernhard”
– АЛОЕ ВЕРА чист сок или капсули, ЖЕН ШЕН, Гинко Билоба, препарати за отслабване и т.н.
За повече информация посетете ”БГ магазин”.
http://obiavidnes.com/obiava/105059/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

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.
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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.
Време за зареждане: 1 час.
Време на готовност: 100 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/105058/stik-za-selfi-s-vgraden-bluetooth

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.
http://obiavidnes.com/obiava/105057/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

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 :
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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/105056/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/105055/30-50-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/105054/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Уроци по испански език от Канраските Острови
Давам уроци по испански език по Skype от Канарските Острови-Тенерифе. Индивидуално on line обучение съобразено с
вашите нужди и време. Всички нива на езика. За начинаещи и напреднали. За служебни пътувания , ученици и студенти.
Подготовка за взимане на изпити и за всички любители на испанския език и култура. Цена 8 лв. за учебен час. За
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контакт с мен skype: emilia_mmircheva.
http://obiavidnes.com/obiava/105053/uroci-po-ispanski-ezik-ot-kanraskite-ostrovi

0882551735 фини шпакловки.4лв. гипсова шпакловка.4лв. латекс.2лв. топлоизолация.10лв..
обръщане покрай дог
0882551735 ФИНИ ШПАКЛОВКИ, ГИПСОВА ШПАКЛОВКА. ЛАТЕКС, ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОБРЪЩАНЕ ПОКРАЙ PVC
ДОГРАМА И ВРАТИ С ПОСТАВИЯНЕ НА ЛАЙСНИ ИЛИ ИЗМАЗВАНЕ МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА, ПРЪСКАНА МАЗИЛКА,
ВЛАЧЕНА МАЗИЛКА, ДРАСКАНА МАЗИЛКА, И ДР. МАЗИЛКИ, ЗАМАЗКИ, ЗИДАРИЯ И ДР. ДОВЪРШИТЕЛНИ
РЕМОНТИ, КАЧЕСТВОТО СЕ ВИЖДА НА МОМЕНТА, РАБОТИ СЕ БЪРЗО И КОРЕКНО И ДОГОВАРЯНЕ НА ЦЕНАТА.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА. РАБОТИ СЕ В КРАТКИ СРОКОВЕ.
http://obiavidnes.com/obiava/105052/0882551735-fini-shpaklovki4lv-gipsova-shpaklovka4lv-lateks2lv-toploizolaciya

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/105051/ozonatori-ot-tehnomag

Електронно биде - роботизирана седалка за тоалетна
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.
http://obiavidnes.com/obiava/105050/elektronno-bide---robotizirana-sedalka-za-toaletna

Ултразвукови перални от ТехноМаг
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
http://obiavidnes.com/obiava/105049/ultrazvukovi-peralni-ot-tehnomag

Дрегери - алкохолни тестери
Прецизен южнокорейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за измерване на алкохолното съдържание в диапазон от 0 до 4
промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни субстанции в дъха на човека. Подходящ за редовни
проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни дейности, свързани с професионално шофиране и
неупотреба на алкохол. Притежаващ TUV/CE сертификат. Със сменяем високопрецизен полупроводников сензор
(същият, като в полицейските дрегери). В комплекта: алкални батерии АА 1.5V, захранващ адаптор за включване в
автомобила, 55 броя мундщуци, елегантна чантичка за съхранение и дръжка за безопасно пренасяне на комплекта,
инструкция за експлоатация на български език. Цена 192 лв.(с ДДС). Запитвания и поръчки в е-магазина ТехноМаг или на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
Осигурени консумативи.
http://obiavidnes.com/obiava/105048/dregeri---alkoholni-testeri
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Уред за сребърна вода – здраве у дома
Създаден по разработка на НАСА - САЩ, уредът е предназначен за подобряване състоянието при повече от 100
труднолечими заболявания, за дезинфекция на вода с неизвестен произход и много други положителни ефекти за
човешкото здраве. Сребърните йони във водата (сребърна вода) са сигурна защита срещу повече от 700 вида вируси и
бактерии, гъбички и паразити, от които страдат една трета от хората на планетата. Предлагаме многофункционален
уред за добиване на сребърна вода, който едновременно с процеса на отделяне на сребърни йони, осигурява магнитна
обработка и структуриране на водата за постигане на максимален биологичен ефект. Напълно дезинфикцирана и полезна
вода за пиене от всякаква чешма можете да си приготвите за по-малко от 1 минута. Малко по-дълго се приготвя
по-концентрирана сребърна вода за ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини,
висока температура; гастрити, хранителни отравяния, дезинтерии; кожни болести, изгаряния; дезинфекция и
обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи и др.
Доверете се на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/105047/ured-za-srebyrna-voda--zdrave-u-doma

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/105046/magniti---podobrete-rabotata-na-dvigatelya

Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода
Последно поколение технология за пречистване и стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс
функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за
домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки,
детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net
или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/105045/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи
C приятен италиански дизайн и удобна, елегантна странична метална ръкохватка-смесител за едновременно управление
на температурата и силата на водната струя. С въртящ ключ за избор от 3 възможни функции (1.Нормално задно
измиване; 2.Дамско измиване; 3.Миене на дюзите). С две скрити подвижни дюзи. В пълен комплект с необходимите за
монтажа водни съединители и маркучи. Съвместимо с нормалните тоалетни чинии. За съжаление, все още много хора у
нас смятат едва ли не за лукс бидето в тоалетната. И не си дават сметка, че с него могат да се отърват и забравят за
модерните болести на седящите хора, като хемороиди, инфекции на дебелото черво, запек, уретрит, цистит и т.н.
(Доказано е, не е просто реклама)! За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/105044/pristavka-bide-za-topla-i-studena-voda-s-2-dyuzi

Дестилатор за вода от ТехноМаг
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!
http://obiavidnes.com/obiava/105043/destilator-za-voda-ot-tehnomag
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Британски късокосмести сини и лилави котенца от развъдник
Развъдник"Fluffy Pearls"регистриран в международна организация НФФе(FIFe), Ви предлага чистокръвни британски
късокосмести котета от родители шампиони, които притежават дипломи и отличия.При напускане на развъдника
котетата ще са научени на хигиенни навици,ще са имунизирани,чипирани,обезпаразитени, международен
вет.паспорт.Всички котета в развъдника са с добър нрав,при закупуването ще получите препоръки за отглеждане.За
допълнителни снимки посетете сайта на развъдника http://www.breedingcattery.eu/bg/
http://obiavidnes.com/obiava/105042/britanski-kysokosmesti-sini-i-lilavi-kotenca-ot-razvydnik

УНИКАЛНО! Дългокосместо клепоухо котенце
Ако търсите нещо необичайно и красиво, само нашия развъдник може да Ви предложи шотландско дългокосместо
клепоухо женско котенце. Котето е здраво и игриво, научено на хигиенни навици, остри ноктите си върху специални
уреди,предназначени за това. Ще получите съвети за правилното хранене,грижи и отглеждане на вашето котенце. За
друга информация само на телефон:0885246459
http://obiavidnes.com/obiava/105041/unikalno-dylgokosmesto-klepouho-kotence

Ипотечни кредити
Ако имате лоша кредитна история, изпаднали сте в неплатежоспособност, имате просрочени задължения,
съдия-изпълнител ви притиска да плащате, нямате оборотни средства за бизнеса си, банките не ви отпускат кредит,
тогава ипотечният кредит може да реши проблемите ви и да укрепи финансовото ви положение в което се намирате!
Предлагаме ипотечен кредит обезпечен с ипотека на недвижимо имущество - апартамент, къща, търговски и
производствени обекти, земя.
Без такса за разглеждане на документите
Без такса усвояване
Без годишна такса за управление
Без необходимост от документално доказване на доход за физически лица или представяне на бизнес план
Без такса за предсрочно погасяване
моб.: 0895 66 21 57 Тонева – кредитен консултант
тел.: 032 60 14 20
гр. Пловдив, Рива Център,
ул. "Порто Лагос" № 47, ет. 2
работно време: от 9:00 ч. до 17:00 ч.
e-mail: ytoneva@rivacredit.com; web: www.rivacredit.com
http://obiavidnes.com/obiava/105040/ipotechni-krediti

Стъклени, входни и инетериорни врати на топ цени
Вратата е изключително важна за облика на жилището. При нас ще откриете невероятни предложения на стъклени,
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/105039/stykleni-vhodni-i-ineteriorni-vrati-na-top-ceni

Български език за чужденци – корпоративно обучение
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Български език за чужденци
гарантиращо бързо и качествено овладяване на езика .
- индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
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-френски
-немски
- руски
- сръбски
- хърватски
- словенски
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система . Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е
базирана на комуникативния подход и логическото усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен
материал . На курсистите се предоставя комплексно :
Грамматика
Фонетика
Разговор
Четене
Слушане
.
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
общ курс по български
бизнес курс
разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по английски ,немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски ,.
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
- Индивидуално обучение в офиса,
- Фирмено обучение във Вашия офис.
- Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет.
ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool

1,

ап.1ДОПЪЛНИТЕЛНА

http://obiavidnes.com/obiava/105038/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

Автосервиз
Автосервиз за микробуси, джипове и автомобили, диагностика и ремонт на двигатели и ходова част. Ремонт на кардани
и карета. Рециклиране на всички видове полуоски. Компютърна диагностика на всички марки автомобили. Магазин за
авточасти нови и втора употреба.
http://obiavidnes.com/obiava/105037/avtoserviz

Автосервиз София
Автосервиз Албена Експрес, предлага висококачествени услуги, за ремонт на двигатели, турбокомпресори, скоростни
кутии, диференциали и ходова част, услугите сe извършват от квалифицирани специалисти. Доставка, ремонт и баланс
на кардани, висящи лагери и полуоски за автомобили, джипове и микробуси.
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http://obiavidnes.com/obiava/105036/avtoserviz-sofiya

Френски език първо ниво- за начинаещи
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира обучение по Френски език първо ниво- за начинаещи индивидуално и в малки групи..
График на занятията : стобразно времето ба курсистите
В учебния план са включени аудио и видео уроци.
Продължителност :30 учебни часа – два месеца
Цена 210 лева В посоченага цена за курса са включени учебните материали .
Учебна система – Campus 1
Предлагаме работа в малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
Възможност за разсрочено плащане и различни видове отстъпки.
За повече информация:GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/105035/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

Английски език - корпоративно обучение
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Английски
гарантиращо бързо и качествено овладяване чуждия език .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
обучението обхваща :
- всички нива – общ английски от Elementary до Advanced по 50 учебни часа за всяко ниво .
Занятията се провеждат два пъти седмично по два или три учебни часа , в зависимост от създадения учебен план-график
.
- Бизнес английски - всички нива - по 50 учебни часа за всяко ниво
- Разговорни езикови курсове за поддържане на постигнатата езикова компетентност.
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски , български език
за чужденци .
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
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Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/105034/angliyski-ezik--korporativno-obuchenie

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми - ЕООД, ООД, ЕТ, АД, ЕАД със Задължения +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ПРЕДЛАГАМЕ 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 , ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик , ново
Седалище , Адресна регистрация 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
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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. . .
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/105033/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---eood-ood-et-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvo

Купуваме Фирми : ЕТ, ООД, ЕООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме от Солидарната
Отговорност за 1 час .
ПРЕДЛАГАМЕ 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 , ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик , ново
Седалище , Адресна регистрация 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" :
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/105032/kupuvame-firmi--et-ood-eood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solida

Юридическо Съдействие за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕТ, ООД, ЕООД, АД, ЕАД
със Задължения + Освобождаваме от СОЛИДАРНАТА Отговорност !
ПРЕДЛАГАМЕ 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 , ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик , ново
Седалище , Адресна регистрация 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" :
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/105031/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
Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ПРЕДЛАГАМЕ 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 , ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик , ново
Седалище , Адресна регистрация 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" :
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/105030/pokupko---prodajba-na-firmi---et-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdav

продавам цпу струг 586
продавам цпу струг 586-работи-система зит 500-цена 6000лв без ддс-0899772903
http://obiavidnes.com/obiava/105029/prodavam-cpu-strug-586

ЧЕХИЯ ЗАКОННА 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/103380/chehiya-zakonna-rabota-s-dogovor-i-osigurovki-chrez-cheshka-agentura-bez-komision-v-b

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/105028/30-50-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/105027/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Продавам: реални дипломи за средно и висше образование
Здравейте, Дипломите, които продаваме са напълно изрядни. Дипломите имат - холограми, печати и всички отличителни
знациУспехът е по желание на човека, с когото работим, учебното заведение - също. Възможно е издаването от всяко
учебно заведение на територията на Репбуплика Бъглария.Цената варира- Средно образование (800-1200 лв.) Зависи от
учебното заведение - Висше образование (1200-6000 лв.) Зависи от специалността, която желаете.(Всички специалности
са възможни)Предлагаме и опцията ’вписване’, което означава, че ще я впишем в МОН. Вписаните дипломи се използват
за превод и легализация най-вече А тези, които не са вписани се използват главно за намиране на по-добра работа с
по-добро заплащане в България.Когато дипломата е вписана - цената се покачва.За всякакви въпроси, свързани с
дипломите и контакти - Пишете тук в този сайт.- Georgi7714@abv.bg (електронна пощта)- За телефон трябва да Ви се
доверим, пишете ни в пощтата.- Skype: undergroundboss77- facebook: Георги Илиев
Надяваме се да сте коректни и сериозни, както ние ще сме с вас.
Моля, не се доверявайте на всеки случаен. Преди да правите някакъв вид бизнес с човека, предлагащ нашите услуги
задъжилтелно искайте образец!
http://obiavidnes.com/obiava/105026/prodavam-realni-diplomi-za-sredno-i-visshe-obrazovanie

Купуваме Бизнес Фирми-Правна Кантора България
Правна Кантора България-Предлага юридическа и компетентна помощ за ЕТ,СД,ЕООД, ООД, ЕАД,АД с
финансови/задължения/данъчни юридически проблеми.
Прехвърляне на предприятие на ЕТ. на физическо лице,Изкупуване от ЕООД ООД.
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/105025/kupuvame-biznes-firmi-pravna-kantora-bylgariya
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Купуваме Фирми АД ЕАД, ЕООД, ООД, ЕТ,СД.
Правна Кантора България-Предлага юридическа и компетентна помощ за ЕТ,СД,ЕООД, ООД, ЕАД,АД с
финансови/задължения/данъчни юридически проблеми.
Прехвърляне на предприятие на ЕТ. на физическо лице,Изкупуване от ЕООД ООД.
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/105024/kupuvame-firmi-ad-ead-eood-ood-etsd

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/105023/ventilator--s-vodna-mygla

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

Страница 100/118

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

30.08.2015

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/105022/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

получите достъпни заеми днес
Добре дошли,
Ние сме правителството одобри заем компания, ние даваме кредити на физически лица и фирми при ниска лихва, Имате
ли нужда от семеен заем, личен заем, кола заеми, или бизнес кредит? Ако отговорът е да се свържете с нас за повече
информация, ние с нетърпение очакваме да работим с вас. Можете да се свържете с нашия Е-мейл:
damianholdings@gmail.com
искрено
Alex Дамян
http://obiavidnes.com/obiava/105020/poluchite-dostypni-zaemi-dnes

получите достъпни заеми днес
Добре дошли,
Ние сме правителството одобри заем компания, ние даваме кредити на физически лица и фирми при ниска лихва, Имате
ли нужда от семеен заем, личен заем, кола заеми, или бизнес кредит? Ако отговорът е да се свържете с нас за повече
информация, ние с нетърпение очакваме да работим с вас. Можете да се свържете с нашия Е-мейл:
damianholdings@gmail.com

Страница 101/118

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

30.08.2015

искрено
Alex Дамян
http://obiavidnes.com/obiava/105019/poluchite-dostypni-zaemi-dnes

получите достъпни заеми днес
Добре дошли,
Ние сме правителството одобри заем компания, ние даваме кредити на физически лица и фирми при ниска лихва, Имате
ли нужда от семеен заем, личен заем, кола заеми, или бизнес кредит? Ако отговорът е да се свържете с нас за повече
информация, ние с нетърпение очакваме да работим с вас. Можете да се свържете с нашия Е-мейл:
damianholdings@gmail.com
искрено
Alex Дамян
http://obiavidnes.com/obiava/105018/poluchite-dostypni-zaemi-dnes

Пчелни продукти - www.multimax.bg
Магазин multiMax предлага качествени продукти и актуални продукти за настоящия стопанин на пчелите. В MultiMax ще
намерите по-разнообразни пчелни продукти и отличен инвентар за пчелни семейства. Ние предлагаме също така и
хранителни продукти за пчелите за пчелите.
http://obiavidnes.com/obiava/105017/pchelni-produkti---wwwmultimaxbg

Хотел и басейн до София - www.hotel-spa-paradise.com
Парадайз - спа комплекс е ситуиран в Елин Пелин и е неповторимо място за отдих и релакс. Освен легловата база,
комплексът за спа разполага и с добра храна в ресторанта, външен плувен басейн и други услуги. Имаме неповторими
копия на известни световни стаи за спане досущ като в Лас Вегас. Парадайз е приятно място за отдих, опитайте и Вие!
http://obiavidnes.com/obiava/105016/hotel-i-baseyn-do-sofiya---wwwhotel-spa-paradisecom

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!
http://obiavidnes.com/obiava/105015/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.
http://obiavidnes.com/obiava/105014/elektronni-bideta

Лингва Универсал ЕООД - професионални преводи и легализация
Лингва Универсал ЕООД - Лицензирана агенция за превод и легализация – професионални писмени и устни преводи
http://obiavidnes.com/obiava/105013/lingva-universal-eood---profesionalni-prevodi-i-legalizaciya
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Легло Речни истории 2
Материал: масивно дърво, с рисувани мотиви
Размери 160/190
Плащане:50% капаро при поръчка
Монтаж и транспорт: допълнително заплащане
Интериорната тема РЕЧНИ ИСТОРИИ разказва историята на клоните, интегрирани в креативните мебели. В началото
клоните са част от короната на речни върби, след това се откъсват и падат в реката, за да потеглят на необикновено
пътешествие. Срещат се с други клони. Един ден, уморени от приключения, те се отправят отново към брега. Творецът
Пламен Петров обединява клоните в едно. Сега те отново са заедно – много елементи от едно цяло! Всеки клон
олицетворява един човешки характер – всички са най – различни със своите съвсем индивидуални тъмни и светли страни.
Дали като индивидуален характер или в композиция, всеки шкаф, гардероб, всяка ракла, етажерка и витрина от темата
Речни истории създава един отличителен акцент във Вашия хол, спалня, кухня, трапезария или офис. Всички мебели на
Каза Арт Интериор можете да разгледате в едноименния шоурум на Каза Арт Интериор, артхотел Каза Арт –
www.arthotel.bg. в Орешак, до Троянския манастир.
Повече за стая Речни Истории прочетете тук - http://arthotel.bg/bg/rechni-istorii
http://obiavidnes.com/obiava/105012/leglo-rechni-istorii-2

Електронен нашийник за дрисура на кучета(Телетакт)
Електронен нашийник за дрисура на кучета(Телетакт)
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.).
работен обхват: 300 м. (в зависимост от терена и препятствията);
сигнали: вибрации; токов удар; звуков и светлинен;
фенерче за откриване на кучето вечер;
100 степени на въздействие на сигналите и показване на LCD екрана;
над 3000 кода за идентичност за нежелано въздействие от други нашийници;
накрайници за два вида окосмяване на кучето: къси и дълги по 2 бр.;
захранване с батерии: нашийник 2 х 1,5V; дистанционно 2 х 6V (включени);
размери на нашийника: 7,0 х 3,6 х 3,8 см.; каишка 36-54 см.; тегло 63 гр. с батерии;;
размери на дистанционното: 12,8 х 4,5 х 2,3 см. и тегло 65 гр. с батерии;
без антена на нашийника; удароустойчиво дистанционно;
напълно безопасен, хуманен и ефективен начин за дресиране на куче.
Обхватът на електронния нашийник се влия много от различните препятсвия на терена: дървета, сгради, храсти и др.
Обхватът варира от 300 до 500 метра.
Идеален начин за дресуровка на ловджийски кучета, понеже накрайникът издава звук наподобяващ на птица.
Какво съдържа компелктът?
1 бр. електронен нашийник
2 вида накрайници за различно окосмяване
2 батерии за нашийника и дистанционното
1 бр. дистанционно управление
Инструкции за ползване на телетакта - на български и английски.Цена 79лв .Гаранция: 3 месеца
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
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www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/105011/elektronen-nashiynik-za-drisura-na-kuchetateletakt

продавам цпу струг 586
продавам цпу струг 586-работи-система зит 500-цена 6000лв без ддс-0899772903
http://obiavidnes.com/obiava/105010/prodavam-cpu-strug-586

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/105009/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/105008/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv--ruse-shumen-veliko-tyrnovo-varna

Фирмите за бързи кредити печелят със скорост 4лв в секунда
Фирмите за бързи кредити в страната печелят по 4 лв. средно в секунда. За първите шест месеца на 2015 г. общите им
печалби възлизат на 62.777 млн. лв., като в сектора оперират 150 компании спрямо 174 дружества за година по-рано.
Печалбите на фирмите обаче бележат спад спрямо година по-рано...
http://obiavidnes.com/obiava/105007/firmite-za-byrzi-krediti-pechelyat-sys-skorost-4lv-v-sekunda

Изкупуваме Фирми - ЕООД, ООД, ЕТ, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме от
Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ПРЕДЛАГАМЕ 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
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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. . .
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/105006/izkupuvame-firmi---eood-ood-et-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-soli

Юридическо Съдействие за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕТ, ООД, ЕООД, АД, ЕАД
със Задължения + Освобождаваме от СОЛИДАРНАТА Отговорност !
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения + Освобождаване
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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. . .
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/105005/yuridichesko-sydeystvie-za-izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--et-ood-eood-ad-
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Покупко - Продажба на Фирми - ЕТ, АД, ЕАД, ООД, ЕООД със Задължения + Освобождаваме от
СОЛИДАРНАТА Отговорност !
ПРЕДЛАГАМЕ 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. . .
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/105004/pokupko---prodajba-na-firmi---et-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdav

Купуваме Фирми АД ЕАД, ЕООД, ООД, ЕТ,СД.
Правна Кантора България-Предлага юридическа и компетентна помощ за ЕТ,СД,ЕООД, ООД, ЕАД,АД с
финансови/задължения/данъчни юридически проблеми.
Прехвърляне на предприятие на ЕТ. на физическо лице,Изкупуване от ЕООД ООД.
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/105003/kupuvame-firmi-ad-ead-eood-ood-etsd

Продавам/купувам бизнес
Правна Кантора България-Предлага юридическа и компетентна помощ за ЕТ,СД,ЕООД, ООД, ЕАД,АД с
финансови/задължения/данъчни юридически проблеми.
Прехвърляне на предприятие на ЕТ. на физическо лице,Изкупуване от ЕООД ООД.
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/105002/prodavamkupuvam-biznes

Купуваме Бизнес Фирми-Правна Кантора България
Правна Кантора България-Предлага юридическа и компетентна помощ за ЕТ,СД,ЕООД, ООД, ЕАД,АД с
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финансови/задължения/данъчни юридически проблеми.
Прехвърляне на предприятие на ЕТ. на физическо лице,Изкупуване от ЕООД ООД.
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/105001/kupuvame-biznes-firmi-pravna-kantora-bylgariya

Купуваме Фирми АД ЕАД, ЕООД, ООД, ЕТ,СД.
Правна Кантора България-Предлага юридическа и компетентна помощ за ЕТ,СД,ЕООД, ООД, ЕАД,АД с
финансови/задължения/данъчни юридически проблеми.
Прехвърляне на предприятие на ЕТ. на физическо лице,Изкупуване от ЕООД ООД.
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/105000/kupuvame-firmi-ad-ead-eood-ood-etsd

Най-изгодните цени на интериорни и входни врати!
Искате качество, стил и съвършенство?
DOORMANN
Вратите, за които твоят дом мечтае!
За контакти:
Варна, бул. Христо Смирненски 13
Тел.: 0894/614-730
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Офис: 0899/691-096
e-mail: officevarna@doormann.bg
http://varna.doormann.bg
http://obiavidnes.com/obiava/94545/nay-izgodnite-ceni-na-interiorni-i-vhodni-vrati

Кайсиева градина „Недев”
Овощна градина „Недев“ специализира в производството на кайсии и отглежда сеортовете Харкот, Унгарски и
Мъркулещи 19. Сортовия състав е представен от ранно и средно ранно зреещи плодове. В резултат на практическия ни
опит в производството на кайсии и консултациите на опитните ни специалисти сме акцентирали върху сортове, които
са с отлично качество на плодовете и много добра устоичивост на транспортиране, което е важно условие за нашите
клиенти. Отглежданите от нас плодове са качестевни, екологично чисти и съобразени с изискванията на пазара.
http://www.nedevgarden.com/
http://obiavidnes.com/obiava/104999/kaysieva-gradina-nedev

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.
Време за зареждане: 1 час.
Време на готовност: 100 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/104998/stik-za-selfi-s-vgraden-bluetooth

Кана за алкална вода
Кана за алкална вода
Тялото ни се нуждае от вода с внимателно подбрано PH за да функционира оптимално правилно. Алкалността в
организма се определя от това, което ядем и пием. В днешно време повечето хора по света широко консумират киселинни
храни и напитки, поради което е от изключителна важност да балансираме своята диета за да избегнем лошите
последствия от окисляване на тялото.
Алкалната кана за филтрирана и минерализирана вода произвежда алкална вода с около 9.5 PH.
Редовният прием на тази пречистена, структуирана и минерализирана алкална вода способства за достигане оптимално
здравословното за организма ниво на PH.
Само за стотинки на литър, бихте могли да пиете полезна филтрирана и минерализирана алкална вода, без да е
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необходимо да закупувате вода в бутилки и галони, в които водата може да е застояла с месеци, а в доста случаи е и с
неясен произход, съмнителна чистота и качество!
Изчислението показва, че един литър филтрирана, структуирана, йонизирана и минерализирана алкална вода излиза
между 0.06 и 0.08 лв.! Не пестете стотинките, погрижете се за здравето си!
Един филтър пречиства, йонизира, преструктуира, алкализира и минерализира около 200 - 300 литра вода.
Капацитет на филтрация и обработка: 17 литра на час
Преимущества на каната за филтрирана, алкална вода:
Създава кпринено-мека и страхотна на вкус вода, която е освежаваща и полезна за пиене и готвене.
Помага за филтрацията на хлора и други замърсители и абсорбира металите, като олово и мед, така че питейната
вода става по-чиста и свежа.
Намаля котления камък
Регулира pH между 8.5-10.0 , като по този начин балансира нивото на pH в тялото. ( Обикновено променя pH с 2 или
повече пункта)
Увеличава активния водород
Осигурява ниско ниво на отрицателно ORP: -100mv. Това превръща обикновената вода във богата на антиоксиданти
вода, като по този начин енергизира и витализира тялото.
Намаля размера на водната молекула, като превръща водата в по-лесно усвоима и хидратираща.
Увеличава алкалността като прави водата, която пиете по-жизнена /жива вода/.
Компоненти на каната
Индикатор на филтъра
Капак
Фуниевиден резервоар
Пълнител със сменяем филтър
Кана с измервателна скала
http://obiavidnes.com/obiava/104997/kana-za-alkalna-voda

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
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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/104996/masajna-kushetka-magicpro-2

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
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/104995/elektricheska-pila-za-peti-skysuper

Купуваме Бизнес Фирми-Правна Кантора България
Правна Кантора България-Предлага юридическа и компетентна помощ за ЕТ,СД,ЕООД, ООД, ЕАД,АД с
финансови/задължения/данъчни юридически проблеми.
Прехвърляне на предприятие на ЕТ. на физическо лице,Изкупуване от ЕООД ООД.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
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сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте 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/104994/kupuvame-biznes-firmi-pravna-kantora-bylgariya

Купуваме Фирми АД ЕАД, ЕООД, ООД, ЕТ,СД.
Правна Кантора България-Предлага юридическа и компетентна помощ за ЕТ,СД,ЕООД, ООД, ЕАД,АД с
финансови/задължения/данъчни юридически проблеми.
Прехвърляне на предприятие на ЕТ. на физическо лице,Изкупуване от ЕООД ООД.
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/104993/kupuvame-firmi-ad-ead-eood-ood-etsd

Корпоративно обучение по английски ,български , немски , руски
За повече информация :.
Телефон за контакти 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира
Чуждоезиково обучение по :
Английски,
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български език за чужденци
Немски
френски,
руски,
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
Бизнес английски - всички нива
Разговорни езикови курсове по посочените езици
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме също и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти: 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/104992/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--nemski--ruski

Купуваме Бизнес Фирми-Правна Кантора България
Правна Кантора България-Предлага юридическа и компетентна помощ за ЕТ,СД,ЕООД, ООД, ЕАД,АД с
финансови/задължения/данъчни юридически проблеми.
Прехвърляне на предприятие на ЕТ. на физическо лице,Изкупуване от ЕООД ООД.
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/104991/kupuvame-biznes-firmi-pravna-kantora-bylgariya

Купуваме Фирми АД ЕАД, ЕООД, ООД, ЕТ,СД.
Правна Кантора България-Предлага юридическа и компетентна помощ за ЕТ,СД,ЕООД, ООД, ЕАД,АД с
финансови/задължения/данъчни юридически проблеми.
Прехвърляне на предприятие на ЕТ. на физическо лице,Изкупуване от ЕООД ООД.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
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Отлагайте 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/104990/kupuvame-firmi-ad-ead-eood-ood-etsd

Блиндирани врати на примамливи цени
Магазин „Доорманн” Пловдив предлага блиндирани врати за апартаменти и къщи на конкурентно ниски цени! За да
разгледате разнообразието от модели и за да получите компетентно мнение и съвет, заповядайте на бул. „Източен” 121
А!
http://obiavidnes.com/obiava/104708/blindirani-vrati-na-primamlivi-ceni

Болгарский язык для иностранцев
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. 0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Школа иностранных языков АБИЛИТИ организует индивидуальное и групповое обучение по болгарскому языку для
русскоговорящих . Обучение проводится на русском языке. Наши занимания от начального уровня (А1) до уровня эксперта
(С2).
Если Вы ведете бизнес в Болгарии, купили недвижимость, ездите на отдых, то обязательно нужно говорить на
болгарском .
В процессе обучения на курсах болгарского языка Вы сможете не только изучить язык, но и познакомиться с
особенностями, нравом и бытом болгарского народа.
Интересно изучать язык, с которым есть общий алфавит и в котором слова читаются так же, как у русского, но имеют
другое значение.
На курсах происходит ознакомление курсистов с общественными, культурными, экономическими и историческими
реалиями Болгарии, с целью максимально комфортной и быстрой адаптации в языковой среде.
Для обучения Вам не надо покупать учебник , т.к. наша школа предлагает свою систему обучения и методику.
Наша методика , которая предлагаем -очень современяя и актуальная . Она
заключается в совмещении коммуникативного подхода с логическим и естественным освоением необходимого
лексико-грамматического и фонетического материала .
Обучение предусматривает комплекс аспектов:
• Грамматика
• Фонетика
• Практика речи
• Чтение
• Аудирование
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. 0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
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e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/104989/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Интериорни врати на топ цени
В магазин „Доорманн” предлагаме интериорни врати, изработени от HDF- материал на ниски цени! Разполагаме с
разнообразни модели в различни цветове. За съвет и компетентно мнение, заповядайте на бул. „Източен” 121 А.
http://obiavidnes.com/obiava/101128/interiorni-vrati-na-top-ceni

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити предлага групово и индивидуално обучение по английски, немски , френски и руски за всички нива.
Подготовка за сертификати .
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
3 месеца /неинтензивен курс/,
1 месец /интензивен курс/
Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Цена от 100 лв. на ниво.
Посещенията са
2 пъти в седмицата по 3 уч. часа - от понеделник до петък
съботно-неделен вариант.
Курсовете са съобразени със свободното време на обучаващите се.
Предлагаме и индивидуално обучение. Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително
съставен учебен план.
Предлагаме
- съвременно оборудвани учебни зали,
квалифицирани преподаватели
-отлични възможности за обучение
Удостоверение за покрито ниво
Безплатни тестове
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел. 0878 46 74 29
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/104988/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

Качествени интериорни врати на супер цени
Качествени интериорни врати на супер цени
Врати Порта Нова предлага богато разнообразие от интериорни и входни врати на изключително атрактивни цени. В
шоурумът, ще намерите богат избор от модели и цветове. Всички предлагани модели врати за Варна са с постоянна
складова наличност, което гарантира кратки срокове за изпълнение на поръчката Ви.
Адрес: гр.Варна, Цветен квартал, ул. Хризантема 1 (срещу стадион Спартак)
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Тел. 0894627707
http://porta-nova.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/104987/kachestveni-interiorni-vrati-na-super-ceni

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/104986/30-50-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/104985/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

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/ !
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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.
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
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