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Онлайн заеми
Предлагаме заеми до 5000 лв. Връзката с нас по скайп или GSM е за препоръчване. Skype - malkizaemi 0882081514 (не ни
пишете мейли - не ги четем, просто някои от сайтовете за обяви искат мейли)
http://obiavidnes.com/obiava/106253/onlayn-zaemi

Изработка и ремонт на покриви
Ремонт на покриви, хидроизолация, изграждане на покриви, надстрояване на тавански стаи, битумни керемиди ондулин,
поликарбонатни навеси, тенекеджийски услуги, усвояване на тераси и др. Гарантирано качество на добри цени. Тел.
0878181250
http://obiavidnes.com/obiava/106393/izrabotka-i-remont-na-pokrivi

Поръчай нови зимни гуми онлайн
Избери и поръчай директно до дома или офиса нови зимни гуми на ниски цени от E-gumi. В нашият онлайн магазин ще
откриете богат избор от водещи производители на гуми като Michelin, Goodyear, Pirelli, Bridgestone, Dayton и други. На
ваше разположение са и всички промоционални оферти, които са едно от най-ниските и изгодни на пазара в България.
Възползвайте се от бърз и качествен монтаж в някой от нашите гуми центрове или поръчайте доставка директно и
безплатно до дома или офиса. Очакваме ви.
http://obiavidnes.com/obiava/106392/porychay-novi-zimni-gumi-onlayn

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/106391/30-50-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/106390/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Инкубатори-Люпилни
Избери качество а не цена !!!Виж преди да платиш !!! Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на
люлката от : 18яйца,35,55,75,100,150,175 и 200броя яйца. Поемаме гаранция за своите инкубатори за един сезон.Начина
за употреба е лесен дори за начинаещти клиенти.Инкубаторите са предназначени за домашна употреба.На люлката няма
гнезда поради това може да се слагат всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с
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цифров дисплей с точност до 0.01градуса.Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната.Заповядайте на
сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/106389/inkubatori-lyupilni

ИЗКУПУВАМЕ Фирми : ЕООД, ООД, 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
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, копира съдържанието на наши обяви , завлича клиентите
със солидни суми без да е свършил обещаното , няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право ,
наизустил е няколко изречения с които зарибява жертвите си и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
Business Consulting , Правна Кантора БЪЛГАРИЯ , БИЗНЕС КОНСУЛТ , PRETOR GROUP Ltd. , PRAVNA KANTORA
Bg. , Правна кантора гр.Пловдив ул."4-ти Януари" № 28 ....
Копирайте тел. номера, които оставя за контакти - 0892918797, 0897558320, 0878166316, 0885498209, 0886346230 поставете ги в ГУГЪЛ и ще се запознаете с още няколко фалшиви самоличности. . .
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище, за когото направете справка в
ГУГЪЛ ... !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
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GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/106388/izkupuvame-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarn

КУПУВАМЕ 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
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, копира съдържанието на наши обяви , завлича клиентите
със солидни суми без да е свършил обещаното , няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право ,
наизустил е няколко изречения с които зарибява жертвите си и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
Business Consulting , Правна Кантора БЪЛГАРИЯ , БИЗНЕС КОНСУЛТ , PRETOR GROUP Ltd. , PRAVNA KANTORA
Bg. , Правна кантора гр.Пловдив ул."4-ти Януари" № 28 ....
Копирайте тел. номера, които оставя за контакти - 0892918797, 0897558320, 0878166316, 0885498209, 0886346230 поставете ги в ГУГЪЛ и ще се запознаете с още няколко фалшиви самоличности. . .
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище, за когото направете справка в
ГУГЪЛ ... !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53

Страница 3/124

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

27.09.2015

http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/106387/kupuvame-firmi--et-ood-eood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solida

ИЗКУПУВАМЕ Фирми : ЕООД, ООД, 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
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, копира съдържанието на наши обяви , завлича клиентите
със солидни суми без да е свършил обещаното , няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право ,
наизустил е няколко изречения с които зарибява жертвите си и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
Business Consulting , Правна Кантора БЪЛГАРИЯ , БИЗНЕС КОНСУЛТ , PRETOR GROUP Ltd. , PRAVNA KANTORA
Bg. , Правна кантора гр.Пловдив ул."4-ти Януари" № 28 ....
Копирайте тел. номера, които оставя за контакти - 0892918797, 0897558320, 0878166316, 0885498209, 0886346230 поставете ги в ГУГЪЛ и ще се запознаете с още няколко фалшиви самоличности. . .
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище, за когото направете справка в
ГУГЪЛ ... !
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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Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАНЕ 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 !
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, копира съдържанието на наши обяви , завлича клиентите
със солидни суми без да е свършил обещаното , няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право ,
наизустил е няколко изречения с които зарибява жертвите си и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
Business Consulting , Правна Кантора БЪЛГАРИЯ , БИЗНЕС КОНСУЛТ , PRETOR GROUP Ltd. , PRAVNA KANTORA
Bg. , Правна кантора гр.Пловдив ул."4-ти Януари" № 28 ....
Копирайте тел. номера, които оставя за контакти - 0892918797, 0897558320, 0878166316, 0885498209, 0886346230 поставете ги в ГУГЪЛ и ще се запознаете с още няколко фалшиви самоличности. . .
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище, за когото направете справка в
ГУГЪЛ ... !
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/106385/specializirani-pravni-uslugi-za-izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya

Страница 5/124

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

27.09.2015

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
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, копира съдържанието на наши обяви , завлича клиентите
със солидни суми без да е свършил обещаното , няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право ,
наизустил е няколко изречения с които зарибява жертвите си и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
Business Consulting , Правна Кантора БЪЛГАРИЯ , БИЗНЕС КОНСУЛТ , PRETOR GROUP Ltd. , PRAVNA KANTORA
Bg. , Правна кантора гр.Пловдив ул."4-ти Януари" № 28 ....
Копирайте тел. номера, които оставя за контакти - 0892918797, 0897558320, 0878166316, 0885498209, 0886346230 поставете ги в ГУГЪЛ и ще се запознаете с още няколко фалшиви самоличности. . .
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище, за когото направете справка в
ГУГЪЛ ... !
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/106384/yuridichesko-sydeystvie-za-izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--et-ood-eood-ad-

Покупко - Продажба на Фирми - ЕТ, АД, ЕАД, ООД, ЕООД със Задължения + Освобождаваме от
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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 !
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, копира съдържанието на наши обяви , завлича клиентите
със солидни суми без да е свършил обещаното , няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право ,
наизустил е няколко изречения с които зарибява жертвите си и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
Business Consulting , Правна Кантора БЪЛГАРИЯ , БИЗНЕС КОНСУЛТ , PRETOR GROUP Ltd. , PRAVNA KANTORA
Bg. , Правна кантора гр.Пловдив ул."4-ти Януари" № 28 ....
Копирайте тел. номера, които оставя за контакти - 0892918797, 0897558320, 0878166316, 0885498209, 0886346230 поставете ги в ГУГЪЛ и ще се запознаете с още няколко фалшиви самоличности. . .
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище, за когото направете справка в
ГУГЪЛ ... !
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/106383/pokupko---prodajba-na-firmi---et-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdav

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще 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/106382/30-50-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/106381/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Елегантни дамски часовници
В нашия магазин може да намерите различни видове часовници – спортни, спортно елегантни, ежедневни, класически и
официални.
B зaвиcимocт oт cъoтвeтния пoвoд, cтил и индивидyaлнocт, може да изберете пoдxoдящaтa фopмa, мoдeл, цвят,
материал и производител,
кoитo дa бъдaт пepфeктния зaвъpшeк нa цялocтнoтo мy излъчвaнe. телфон за връзка 0888873880 http://shoppy.click/
http://obiavidnes.com/obiava/106380/elegantni-damski-chasovnici

Съдействие за Изкупуване на Бизнес Фирми АД ЕАД ООД ЕАД със задължения
Business Consulting-Купуваме Бизнес Фирми СД, АД, ЕАД, ООД, ЕООД-Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със
задължения.
Продажба на Фирма ЕООД ООД. по Чл. 129.(1)(2) Чл. 130. от ТЪРГОВСКИ ЗАКОН.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма, ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
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 юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Свържете се с нас по всяко време,
включително и през почивните дни.
Контакти GSM:0892918797 http://businessbg.ovo.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/106379/sydeystvie-za-izkupuvane-na-biznes-firmi-ad-ead-ood-ead-sys-zadyljeniya

Business Consulting-Купуваме Бизнес Фирми СД, АД, ЕАД, ООД, ЕООД-Оказваме съдействие за
прехвърляне
Business Consulting-Купуваме Бизнес Фирми СД, АД, ЕАД, ООД, ЕООД-Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със
задължения.
Продажба на Фирма ЕООД ООД. по Чл. 129.(1)(2) Чл. 130. от ТЪРГОВСКИ ЗАКОН.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма, ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
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 юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Свържете се с нас по всяко време,
включително и през почивните дни.
Контакти GSM:0892918797 http://businessbg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/106378/business-consulting-kupuvame-biznes-firmi-sd-ad-ead-ood-eood-okazvame-sydeys

Елегантни мъжки часовници
В нашия магазин може да намерите различни видове часовници – спортни, спортно елегантни, ежедневни, класически и
официални.
B зaвиcимocт oт cъoтвeтния пoвoд, cтил и индивидyaлнocт, може да изберете пoдxoдящaтa фopмa, мoдeл, цвят,
материал и производител,
кoитo дa бъдaт пepфeктния зaвъpшeк нa цялocтнoтo мy излъчвaнe. телфон за връзка 0888873880 http://shoppy.click/
http://obiavidnes.com/obiava/106377/elegantni-myjki-chasovnici

Авторадиатори за сервизи, авторадиатори на едро цени
Avtoradiatori.net Едикса ЕООД предлага продукти за охладителната и климатична система на всички видове МПС
(моторни превозни средства) - леки и товарни автомобили, микробуси и автобуси, стоителни и селскостопански машини,
автономни генератори на ток, други машини с бензинови или дизелови двигатели.
Продуктите са с марка Ниссенс / Nissens - гарантирано Европейско качество, с 12 месеца гаранция.
Предлагаме: водни радиатори (engine radiators), радиатори за парно (heaters), перки за радиатори (fans), маслени
радиатори (oil coolers), интеркулери (inter coolers) кондензери (condensers) (радиатори за климатичната система),
изпарители (evaporators) , вентилатори за купето (blowers) , компресори (compressors), изсушители (receiver-dryer).
Радиаторът е просто и гениално откритие за нуждата от охлаждане на двигателя. авторадиатори за коли, камиони и
ванове използват водни радиатори за да предпазят своите двигатели с вътрешно горене от прегряване.
Преминавайки през двигателя, течността (обикновено вода и антифриз) се нагорещява. Тук идва работата
на авторадиатора, след като нагорещената течност попадне в него, тя се охлажда и отново поема обратно към
горещият двигател.
Авторадиатори за сервизи, авторадиатори на едро цени
02-983 5141, 02-983 1818, Vivacom: 0875 215792, Мтел: 0887 630550
info@avtoradiatori.net avtoradiatori@mail.bg
http://obiavidnes.com/obiava/106376/avtoradiatori-za-servizi-avtoradiatori-na-edro-ceni
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ЧЕХИЯ ЗАКОННА РАБОТА ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНТУРА С ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ БЕЗ
КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
ЧЕХИЯ БЕЗ ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНТУРА КОЯТО ЛИЧНО ВИ ПОСРЕЩА В ПАГА 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/106375/chehiya-zakonna-rabota-chrez-cheshka-agentura-s-dogovor-i-osigurovki-bez-komision-v-b

Инкубатори - промоция само още пет дни
ПОЗВЪНИ И ЗАТВОРИ - Ние ще Ви се обадим!
Инкубатор полуавтоматичен 40 бр. яйца, аналогов теморегулатор 95 лв.
Инкубатор полуавтоматичен 60 бр. яйца, аналогов теморегулатор 145 лв.
Инкубатор полуавтоматичен 80 бр. яйца, аналогов теморегулатор 175 лв.
Инкубатор автоматичен 40бр. яйца, аналогов теморегулатор 145 лв.
Инкубатор автоматичен 60бр. яйца, аналогов теморегулатор 175 лв.
Инкубатор полуавтоматичен 40 бр. яйца,снабден с прецизен терморегулатор с PIC контролер и дисплей (плюс- минус 0,1
градуса) 145 лв.
Инкубатор полуавтоматичен 60 бр. яйца,снабден с прецизен терморегулатор с PIC контролер и дисплей (плюс- минус 0,1
градуса) 175 лв.
Инкубатор автоматичен 40 бр. яйца,снабден с прецизен терморегулатор с PIC контролер и дисплей(плюс- минус 0,1
градуса) 175 лв.
Инкубатор автоматичен 60 бр. яйца,снабден с прецизен терморегулатор с PIC контролер и дисплей(плюс- минус 0,1
градуса) 195лв.
Терморегулатор - аналогов 35 лв.
Тррморегулатор - PIC контролер 49 лв.
Реле за време - аналогово (включва и изключва моторчето, което върти яйцата) 35 лв.
Реле за време - PIC контролер(включва и изключва моторчето, което върти яйцата) 49 лв.
Вижте клипчетата в нашия сайт показващи работата на инкубаторите ни, a не обяснения по телефона (Често
откровени лъжи)
https://www.youtube.com/watch?v=4UEOAA4Isvo
http://inkubatorbg.tk
Доставка с ЕКОНТ - ползвате 20% отстъпка!!
ДОБРИЯ СТОПАНИН МИСЛИ ОТ РАНО!
http://obiavidnes.com/obiava/106374/inkubatori---promociya-samo-oshte-pet-dni

Металотърсач с PIC контролер и дискриминация.
Продавам металотърсач с PIC контролер. Отделя металите (феромагнитни и др.) Не се влияе от вода, метални соли в
почвата и др. такива. Звукова и светлинна индикация. В комплекта влиза и DVD с над 30 схеми и техн. документация на
професионални и любителски металотърсачи, както и книгата "Калетата по българските земи". http://gold2013.tk/
www.doxy100.wix.com/metaldetector
https://www.youtube.com/watch?v=MqVm_pIVSoA&list=UUGsK3KFuXz4kVdol3TbGX9Q
http://obiavidnes.com/obiava/106373/metalotyrsach-s-pic-kontroler-i-diskriminaciya

Електровъдица с дистанционно и автоматична смяна на режима
Продавам електрическa въдицa с дистанционно и автоматична смяна на режима на работа. Схеми, печатни платки и
техническа документация на електрически въдици (любителски и професионални) и електронни примамки. За повече
информация вижте клипчето.
https://www.youtube.com/watch?v=DVaBbiUMnGs&feature=youtu.be
0896917933 www.doxy100.wix.com/ribar doxy100@abv.bg
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https://www.youtube.com/watch?v=uTI8JtmIojM
http://obiavidnes.com/obiava/106372/elektrovydica-s-distancionno-i-avtomatichna-smyana-na-rejima

Направи си сам металотърсач
Предлагаме схеми, печатни платки, техническа докумен- тация и програмирани процесори ( Atinny2313, Atmega8, 12F629)
на различни видове металотърсачи с с PIC контролер.
http://obiavidnes.com/obiava/106371/napravi-si-sam-metalotyrsach

Заеми до 10 000 евро
Заеми до 10 000 евро при максимален срок на погасяване 5 години и годишна лихва 16 %.
http://doxy100.wix.com/kaplan

http://gulten.tk

http://obiavidnes.com/obiava/106370/zaemi-do-10-000-evro

Инкубатори-Овоскопи-Терморегулатори
Избери качество а не цена !!!Виж преди да платиш !!! Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на
люлката от : 18яйца,35,55,75,100,150,175 и 200броя яйца. Поемаме гаранция за своите инкубатори за един сезон.Начина
за употреба е лесен дори за начинаещти клиенти.Инкубаторите са предназначени за домашна употреба.На люлката няма
гнезда поради това може да се слагат всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с
цифров дисплей с точност до 0.01градуса.Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната.Заповядайте на
сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/106369/inkubatori-ovoskopi-termoregulatori

ДИАМАНТЕНА ПИЛА SCHOLL ЗА НАПУКАНИ ПЕТИ И МАЗОЛИ **от 58 на 28 лв.
ДИАМАНТЕНА ПИЛА SCHOLL ЗА
НАПУКАНИ ПЕТИ И МАЗОЛИ
Практична и лесна за употреба, диамантената пила за стъпала SCHOLL- Англия е чудесен инструмент за педикюр в
домашни условия. Благодарение на въртеливото движение на специалната ролкова глава, само за няколко минути
ходилата стават отново меки и кадифено гладки.
Ролковата пила е покрита с фини синтетични диамантени кристали, а рискът от нараняване е напълно елиминиран
чрез системата за контрол на натиска. В момента, в който се упражни по-силен натиск, главата спира да се върти.
ПРЕДИМСТВА:
- бърз, лесен и безопасен педикюр при домашни условия;
- удобна ергономична дръжка за стабилен захват;
- без остри ръбове, без режещи компоненти, без риск от нараняване;
- захранване със стандартни 4 бр. батерии 1.5V AA;
- ролката може да се сваля и почиства с вода;
- предлагат се резервни ролки.
УПОТРЕБА:
Преди да се пристъпи към употреба се отвърта капачката в основата и се поставят батериите, като се спазват
полюсите. Отстранява се защитната капачка на ролката. Проверява се ролковата глава дали е захваната стабилно.
Уредът не се включва преди да е поставена ролковата глава. Пилата се използва само върху суха кожа. Уредът се
включва чрез завъртане на сребърния пръстен в средата на корпуса наляво, след което ролковата глава леко се плъзва
върху загрубялата кожа. Не натискайте твърде силно, защото уредът може да спре.
Изключването на уреда се извършва чрез завъртане на сребърния пръстен надясно. Проверява се дали е постигнат
желания резултат. При необходимост по същия начин се продължава до постигане на желаното ниво на гладкост на
кожата.
След приключване избършете или изплакнете краката, за да се отстранят останалите парченца мъртва кожа.
Желателно е след процедурата да се нанесе хидратиращ крем за крака.
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БЕЗОПАСНОСТ:
- използвайте уреда само върху загрубяла кожа на краката;
- да не се използва върху други части на тялото;
- задържайте максимум 3-4 сек. на един участък.
- да не се използва върху наранена, възпалена или раздразнена кожа;
ако кожата се раздразни или възпали, спрете употребата;
- не потапяйте уреда във вода и го съхранявайте на сухо място,
Комплектът съдържа:
- ролкова пила SCHOLL;
- ролкова глава;
- пластмасов предпазител за ролковата глава;
- алкални батерии 1,5V АА- 4 бр.- не се прилагат.
ВИДЕОКЛИПОВЕ:
https://youtu.be/A2I6uIJv7hs -руски ез.
https://youtu.be/qoRjOkDy-Ns - руски ез.
https://youtu.be/PavLRsSv4BM
https://youtu.be/HPDN9rsCuSY
https://youtu.be/yj7FGZjpLwc
https://youtu.be/y0xfhYmml9Q
https://youtu.be/yj7FGZjpLwc
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
- пилата да се използва само върху загрубяла кожа на краката;
- да не се използва върху наранена и възпалена кожа
и други части на тялото;
- само ролката може да се сваля и почиства с вода;
- пилата не е подходяща за хора с диабет и бременни жени.
Произход: SCHOLL- Англия
Производител: Китай
ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА: 28 лв.
Резервни ролки: 1 бр.- 5 лв./бр.; 2 бр.- 9 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на”Еконт Експрес” с наложен платеж, такса при
получаване от офиса 3,50 лв., до адрес 5,60 лв. и получаване
на следващия ден, а до селища без офис на Еконт таксата е
6,90 лв. и получаване до три работни дни.
Клиентите ползват намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
0887/255 692; 02/855 2635; 0876/702 828
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/106368/diamantena-pila-scholl-za-napukani-peti-i-mazoli--ot--58-na-28-lv

Български дизайнери - Jivot.bg !
Jivot.bg - Бижута онлайн от Български дизайнери
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http://obiavidnes.com/obiava/106367/bylgarski-dizayneri---jivotbg-

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/106366/30-50-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/106365/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Съдействие за Изкупуване на Бизнес Фирми АД ЕАД ООД ЕАД със задължения,юридически и
данъчни проблеми.От всички региони на България.
Business Consulting-Купуваме Бизнес Фирми СД, АД, ЕАД, ООД, ЕООД-Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със
задължения.
Продажба на Фирма ЕООД ООД. по Чл. 129.(1)(2) Чл. 130. от ТЪРГОВСКИ ЗАКОН.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма, ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
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 юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Свържете се с нас по всяко време,
включително и през почивните дни.
Контакти GSM:0892918797 http://businessbg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/106364/sydeystvie-za-izkupuvane-na-biznes-firmi-ad-ead-ood-ead-sys-zadyljeniyayuridichesk
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Business Consulting-Купуваме Бизнес Фирми СД, АД, ЕАД, ООД, ЕООД-Оказваме съдействие за
прехвърляне
Business Consulting-Купуваме Бизнес Фирми СД, АД, ЕАД, ООД, ЕООД-Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със
задължения.
Продажба на Фирма ЕООД ООД. по Чл. 129.(1)(2) Чл. 130. от ТЪРГОВСКИ ЗАКОН.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма, ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
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 юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Свържете се с нас по всяко време,
включително и през почивните дни.
Контакти GSM:0892918797 http://businessbg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/106363/business-consulting-kupuvame-biznes-firmi-sd-ad-ead-ood-eood-okazvame-sydeys

Безпрахово циклене на естествен паркет Стара Загора
Циклене, редене, пренареждане, шлайфане на паркети в Стара Загора, Раднево, Нова Загора, Казанлък тел.
0894830138.Професионално, безпрахово циклене на естествен паркет и дюшеме с последен модел лентови и дискови
машини Bona.Фирма Акция 2010 предлага безпрахово циклене на естествен паркет, лакиране, редене и фугиране и
безплатна консултация от професионалисти.Работим без почивен ден.Нашите професионалисти с дългогодишен опит в
тази дейност гарантират безупречен резултат. Разполагаме и с пълна гама маркови лакове допринасящи за дълготраен
естетически вид и лесна поддръжка на подовите настилки.
http://obiavidnes.com/obiava/106362/bezprahovo-ciklene-na-estestven-parket-stara-zagora

Циклене на паркет Бургас с технологично оборудване Bona
Фирма Акция 2010 извършва професионално безпрахово циклене, редене, пренареждане, шлайфане, фугиране, лакиране на
естествен паркет и дюшеме. Използваме професионални дискови и лентови машини с марка Bona, модел 2015 г. , които
свеждат отделянето на прахообразни частици до минимум. Шлайфането с професионални дискови машини премахва
напълно всички дефекти и полира идеално дървото. След цикленето и шлайфането повърхността е готова за полагане на
лакове, масла и други покрития, които осигуряват необходимата защита на паркета. Разполагаме с пълна гама маркови
лакове Bona, чрез които подовите настилки се предпазват от надраскване, износване, захабяване и се постига
дълготраен естетически вид и удобство при поддръжка. тел. :0894/830138
http://obiavidnes.com/obiava/106361/ciklene-na-parket-burgas-s-tehnologichno-oborudvane-bona

Циклене на паркет Пловдив
Безпрахово циклене на естествен паркет и дюшеме с нови машини.Всички видове паркетни услуги - редене, циклене,
лакиране, фугиране, нанасяне на масла,поставяне на первази и др.Доставка на необходимите консумативи на
място-паркет,лакове,лепила,фугинати,первази.Безплатен оглед.
http://obiavidnes.com/obiava/106360/ciklene-na-parket-plovdiv

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;
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- 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/106359/chehiya---rabotnici-v-ceh-za-sandvichi-i-torti

ЖЕНИ ЗА РАБОТА В ЧЕХИЯ БЕЗ ТАКСИ И КОМИСИОННИ
Жени до 55 години за работа в складове за зеленчуци :
- заплата 700 – 750 евро / месечно .
- трудов договор и осигуровки по чешко законодателство .
- подсигурена безплатна квартира .
- аванс от 50 евро до заплата .
- не е задължително владеенето на език .
- готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39 , 00420 777 073 926
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/106358/jeni-za-rabota-v-chehiya-bez-taksi-i-komisionni

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/106357/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 .
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- 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/106356/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/106355/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/106354/chehiya---nabira-rabotnici-bez-posrednici

Tsonev Flooring -голям избор на блиндирани и интериорни врати
http://tsonevflooring.com/products.php?cat_id=7
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http://obiavidnes.com/obiava/106353/tsonev-flooring--golyam-izbor-na-blindirani-i-interiorni-vrati

Елегантни дамски часовници
В нашия магазин може да намерите различни видове часовници – спортни, спортно елегантни, ежедневни, класически и
официални.
B зaвиcимocт oт cъoтвeтния пoвoд, cтил и индивидyaлнocт, може да изберете пoдxoдящaтa фopмa, мoдeл, цвят,
материал и производител,
кoитo дa бъдaт пepфeктния зaвъpшeк нa цялocтнoтo мy излъчвaнe. телфон за връзка 0888873880 http://shoppy.click/
http://obiavidnes.com/obiava/106352/elegantni-damski-chasovnici

водачи на камиони за международен превоз
Международна транспортна фирма, базирана в Чехия, набира международни шофьори за работа в Европа.
Изисквания:
- Опит на подобна позиция;
- Задължително е притежанието на дигитална карта
- Коректност, отговорност и желание за пътуване;
Отговорности:
- Управление на камион
- Шофиране до територии в рамките на ЕС
- Познаване на международните пътища ще се счита за голямо предимство
- Превоз на различни товари до клиенти в границите на ЕС в указаните срокове
- Спазване на фирмените правила
Предложения на компанията:
- Добро заплащане;
- Отлични условия на труд;
- Трудов договор;
- годишна отпуска;
- Чешки трудов догоров и осигуровки
Можете да кандидатствате за позицията като се обадите на телефон 0876881807
http://obiavidnes.com/obiava/106351/vodachi-na-kamioni-za-mejdunaroden-prevoz

Advertising Sales Manager – Кипър
• Заплата – твърдо възнаграждение + бонуси
• Почивни дни: 2 почивни дни /седмично
• Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: cyprus@slava7.bg
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 .
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106350/advertising-sales-manager---kipyr

Media Buyer – Кипър
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• Заплата – твърдо възнаграждение + бонуси
• Почивни дни: 2 почивни дни /седмично
• Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: cyprus@slava7.bg
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 .
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106349/media-buyer---kipyr

Грил готвачи – Кипър
• Заплата – 800-1000Е (в зависимост от опита)
• Храна и квартира: Безплатни
• Почивни дни: 1 почивен ден /седмично
• Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: cyprus@slava7.bg
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 .
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106348/gril-gotvachi---kipyr

Готвачи – Кипър
• Заплата – 800-1100Е (в зависимост от опита)
• Храна и квартира: Безплатни
• Почивни дни: 1 почивен ден /седмично
• Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: cyprus@slava7.bg
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 .
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106347/gotvachi---kipyr

Работа за двойка – готвач/ка и служител/ка (ресторант) - Кипър
• Заплата: €900 нетно месечно възнаграждение за позицията Готвач/ка; €600 нетно месечно възнаграждение за
позицията Служител/ка ресторант
• Храна и квартира: Безплатни
• Почивни дни: 1 почивен ден /седмично
• Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
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Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: cyprus@slava7.bg
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 .
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106346/rabota-za-dvoyka--gotvachka-i-slujitelka--restorant---kipyr

Take away служител (заведение за бързо хранене) - Кипър
• Заплата: 700Е
• Храна и квартира: Безплатни
• Почивни дни: 1 почивен ден /седмично
• Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: cyprus@slava7.bg
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 .
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106345/take-away-slujitel-zavedenie-za-byrzo-hranene---kipyr

Сервитьори(ки) и бармани (ки) – Кипър
• Заплата – 600-800Е + бакшиши (в зависимост от опита)
• Храна и квартира: Безплатни
• Почивни дни: 1 почивен ден /седмично
• Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: cyprus@slava7.bg
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 .
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106344/servityoriki-i-barmani-ki--kipyr

Шофьор на автовоз- Европа
Заплата: 1500Е
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: info@slava7.bg
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 .
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106343/shofyor-na-avtovoz--evropa

Спедитор за Източна Европа- Белгия
Заплата: 2500-3500Е (в зависимост от опита)
Почивни дни: 2 почивни дни /седмично
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: info@slava7.bg
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 .
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106342/speditor-za-iztochna-evropa--belgiya

Работници за автомивка - Англия
Заплата: 200P седмично +бакшиши
Квартира: Подсигурена – 40P (седмично)
Почивни дни: 1 почивен ден /седмично
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: uk@slava7.bg
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 .
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106341/rabotnici-za-avtomivka---angliya

Асистенти за гледане на възрастни хора - Англия
Заплата: 6.5P/ час
Квартира: Съдействие за намиране
Почивни дни: 2 почивни дни /седмично
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: uk@slava7.bg
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 .
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106340/asistenti-za-gledane-na-vyzrastni-hora---angliya
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Медицински сестри - Англия
Заплата: 15.32P/ час
Квартира: Съдействие за намиране
Почивни дни: 2 почивни дни /седмично
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: uk@slava7.bg
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 .
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106339/medicinski-sestri---angliya

Сервитьори (ки)- Англия
Заплата: 600P +бакшиши (в зависимост от опита)
Храна и квартира: Безплатни
Почивни дни: 1 почивен ден /седмично
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: uk@slava7.bg
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 .
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106338/servityori-ki--angliya

Готвачи (ки)- Англия
Заплата: 700-900P (в зависимост от опита)
Храна и квартира: Безплатни
Почивни дни: 1 почивен ден /седмично
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: uk@slava7.bg
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 .
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106337/gotvachi-ki--angliya

Сервитьори/ки – Германия
Заплата: €1000 - €1100 нетно възнаграждение на месец
Квартира: Съдействие за намиране
Работни часове: 40 часа на седмица
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Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
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
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106336/servityoriki--germaniya

Радиолог – Германия
Заплата: €1200 - €1600 на месец
Квартира: Съдействие за намиране
Работни часове: 40 часа на седмица
Вид на офертата: Целогодишна
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/106335/radiolog--germaniya

Водачи на мотокар – Германия
Заплата: €8.35 - €10 бруто на час
Квартира: Съдействие за намиране
Работни часове: 35 – 40 часа на седмица
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
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 .
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106334/vodachi-na-motokar--germaniya

Водопроводчици – Южна Германия
Заплата: €1200- 1300 нетно месечно възнаграждение
Квартира: Съдействие за намиране
Работни часове: 40 часа на седмица
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!

Страница 22/124

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

27.09.2015

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 .
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106333/vodoprovodchici---yujna-germaniya

Ел Техници – Южна Германия
Заплата: €1200- 1300 нетно месечно възнаграждение
Квартира: Съдействие за намиране
Работни часове: 40 часа на седмица
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
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 .
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106332/el-tehnici---yujna-germaniya

Заварчици – Южна Германия
Заплата: €1200- 1300 нетно месечно възнаграждение
Квартира: Съдействие за намиране
Работни часове: 40 часа на седмица
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
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 .
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106331/zavarchici---yujna-germaniya

Шлосери – Южна Германия
Заплата: €1200- 1300 нетно месечно възнаграждение
Квартира: Съдействие за намиране
Работни часове: 40 часа на седмица
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
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 .
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Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106330/shloseri---yujna-germaniya

Шлосери – Северна Германия
Заплата: €11,50 бруто на час
Квартира: Съдействие за намиране
Работни часове: 35 – 50 часа на седмица
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
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 .
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106329/shloseri--severna-germaniya

Заварчици – Северна Германия
Заплата: €11,50 бруто на час
Квартира: Съдействие за намиране
Работни часове: 40 часа на седмица
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
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 .
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106328/zavarchici--severna-germaniya

Индустриални работници - Северна Германия
Заплата: €11,50 бруто на час
Квартира: Съдействие за намиране
Работни часове: 40 часа на седмица
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
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 .
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106327/industrialni-rabotnici---severna-germaniya
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Медицински сестри без език - Германия
Заплата: €1600 нетно месечно възнаграждение
Квартира: Съдействие за намиране
Работни часове: 40 часа на седмица
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
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 .
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106326/medicinski-sestri-bez-ezik---germaniya

Медицински сестри- Германия
Заплата: €12-15 /бруто/ на час
Квартира: Съдействие за намиране
Работни часове: 38,5 часа на седмица
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
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 .
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106325/medicinski-sestri--germaniya

Детски медицински сестри- Германия
Заплата: €12-15 /бруто/ на час
Квартира: Съдействие за намиране
Работни часове: 38,5 часа на седмица
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
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 .
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106324/detski-medicinski-sestri--germaniya

Асистенти за гледане на възрастни хора - Германия
Заплата: €12-15 /бруто/ на час
Квартира: Съдействие за намиране
Работни часове: 38,5 часа на седмица
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Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
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 .
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106323/asistenti-za-gledane-na-vyzrastni-hora---germaniya

РАБОТА В БЪЛГАРИЯ / СЧЕТОВОДИТЕЛ/КА
ОСНОВНИ ДЕТАЙЛИ:
• Позиция: Счетоводител/ ка
• Локация: Благоевград, България
• Тип на офертата:Целогодишна
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
info@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106322/rabota-v-bylgariya--schetovoditelka

РАБОТА В БЪЛГАРИЯ / ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО НЕМСКИ ЕЗИК
ОСНОВНИ ДЕТАЙЛИ:
• Позиция: Преподавател по немски език
• Локация: София, България
• Частен проект
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
info@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106321/rabota-v-bylgariya--prepodavatel--po-nemski-ezik

РАБОТА В БЪЛГАРИЯ / ОФИС АСИСТЕНТ
ОСНОВНИ ДЕТАЙЛИ:
• Позиция: ОФИС АСИСТЕНТ
• Локация: Благоевград, България
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work &Travel, програми за стаж и културен обмен.
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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
info@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106320/rabota-v-bylgariya--ofis-asistent

Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate
За повече информация:
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира курс по общ Английски.- ВТОРОнивоPre -intermediate
Цена 250 лв Продължителност -50 учебни часа.В цената не е включена цената на учебника .
Занятията се провеждат по системата New Headway the Third edition – Pre-Intermediate. Включени са аудио и видео уроци
в учебния план .
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/106319/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
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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/106318/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/106317/cours-de-bulgare-pour-trangers

Немски език - Индивидуално и в малки групи
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение и в малки групи по Немски език в удобно за Вас време.
Предлагаме посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и
допълнителни материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за
разсрочено плащане.
Цена 10 лева на учебен час
Предлагаме:
Подготовка за сертификати
Подготовка за матури
Подготовка за работа в Германия
Подготовка на деца и ученици
Разговорни курсове за поддържане на езиковата квалификация
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/106316/nemski-ezik---individualno--i-v-malki-grupi

Металотърсач с PIC контролер и дискриминация.
Продавам металотърсач с PIC контролер. Отделя металите (феромагнитни и др.) Не се влияе от вода, метални соли в
почвата и др. такива. Звукова и светлинна индикация. В комплекта влиза и DVD с над 30 схеми и техн. документация на
професионални и любителски металотърсачи, както и книгата "Калетата по българските земи". http://gold2013.tk/
http://obiavidnes.com/obiava/106315/metalotyrsach-s-pic-kontroler-i-diskriminaciya
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Инкубатори - 30 % лятна промоция
Само още пет дни!...
ПОЗВЪНИ И ЗАТВОРИ - Ние ще Ви се обадим!
Инкубатор полуавтоматичен 40 бр. яйца, аналогов теморегулатор 95 лв.
Инкубатор полуавтоматичен 60 бр. яйца, аналогов теморегулатор 145 лв.
Инкубатор полуавтоматичен 80 бр. яйца, аналогов теморегулатор 175 лв.
Инкубатор автоматичен 40бр. яйца, аналогов теморегулатор 145 лв.
Инкубатор автоматичен 60бр. яйца, аналогов теморегулатор 175 лв.
Инкубатор полуавтоматичен 40 бр. яйца,снабден с прецизен терморегулатор с PIC контролер и дисплей (плюс- минус 0,1
градуса) 145 лв.
Инкубатор полуавтоматичен 60 бр. яйца,снабден с прецизен терморегулатор с PIC контролер и дисплей (плюс- минус 0,1
градуса) 175 лв.
Инкубатор автоматичен 40 бр. яйца,снабден с прецизен терморегулатор с PIC контролер и дисплей(плюс- минус 0,1
градуса) 175 лв.
Инкубатор автоматичен 60 бр. яйца,снабден с прецизен терморегулатор с PIC контролер и дисплей(плюс- минус 0,1
градуса) 195лв.
Терморегулатор - аналогов 35 лв.
Тррморегулатор - PIC контролер 49 лв.
Реле за време - аналогово (включва и изключва моторчето, което върти яйцата) 35 лв.
Реле за време - PIC контролер(включва и изключва моторчето, което върти яйцата) 49 лв.
Вижте клипчетата в нашия сайт показващи работата на инкубаторите ни, a не обяснения по телефона (Често
откровени лъжи)
https://www.youtube.com/watch?v=4UEOAA4Isvo
http://inkubatorbg.tk
Доставка с ЕКОНТ - ползвате 20% отстъпка!!
ДОБРИЯ СТОПАНИН МИСЛИ ОТ РАНО!
http://obiavidnes.com/obiava/106314/inkubatori---30--lyatna-promociya

Курсове и частни уроци по английски и немски език в Пловдив
Курсове по английски, немски, френски, руски, испански и италиански език в Пловдив от Учебен център 6+ (тел.: 0884 49
16 16). Частни уроци по английски, немски, френски, руски, испански и италиански език в Пловдив и областта. Всички нива
(A1, A2, B1, B2, C1 и C2) и възрасти. Индивидуално и групово обучение.
http://obiavidnes.com/obiava/106313/kursove-i-chastni-uroci-po-angliyski-i-nemski-ezik-v-plovdiv

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,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/106312/chehiya-zakonna-rabota-s-dogovor-i-osigurovki-chrez-cheshka-agentura-bez-komision-v-b

Детективска агенция Авалон- 24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери, издирване, биологични родители,
наблюдение, справки, помощ на родители с трудни деца,
полиграф, технически средства, консултация с адвокат и…
Бързи, качествени, професионални детективски услуги.
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит,
болшинството от тях са с експертни възможности.
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Индивидуален подход към всеки клиент, гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти:
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/106311/detektivska-agenciya-avalon--24ch-diskretni-detektivski-uslugi

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/106310/30-50-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/106309/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Световни банки експериментират с технологията стояща за Биткойн валутата
Биткойн - много частни предприемачи залагат много на тази виртуална валута, предполагайки, че тя ще се превърне във
валута на бъдещето. Банките са по-консервативни, но в последно време все повече от тях експериментират с
технологията стояща за Биткойн валутата - битчайн...
http://obiavidnes.com/obiava/106308/svetovni-banki-eksperimentirat-s-tehnologiyata-stoyashta-za-bitkoyn-valutata

"Димчев Строй" Ремонт на покриви в цялата страна
Ремонт на покриви в цяла България-строителна бригада за ремонт на покриви.
Често подценяван от хората,покривът играе основна роля
при ефективното изолиране на дадена сграда.
Над 25% от енергията се губи именно през него.
Единственият начин това да се предотврати е той да
бъде изолиран.
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извършваме:
- Ремонт на покриви
- Хидроизолация
- Пренареждане на керемиди
- Поставяне на хоризонтални и вертикални улуци
- Водосточни тръби
- Битумни керемиди
- Повдигане на тавански стай
- Изграждане на нови покривни конструкции
- Тенекеджийски услуги
- Измазване на капаци и комини
- На добра цена и гаранция
- Тел:0895460909
Ние сме млад организиран и отговорен колектив
с дългогодишен опит в строителството.
Екипът ни се състой от квалифицирани специалисти в бранша.
Държим на коректни отношения с нашите клиенти,
и не случайно те са нашата жива реклама.
Нашите цени са достъпни за всички клиенти.
Работим в цялата страна:
Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана,
Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София-град, София-област, Стара
Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол
http://obiavidnes.com/obiava/106307/dimchev-stroy-remont-na-pokrivi-v-cyalata-strana

Чехия-работа за всеки-без такси в бг
Предлагаме работа за мъже и жени в складове,цехове,производство,строителство.Осигурени всички
условия-спане,аванси,договор.Ние сме в Чехия и ви гарантираме посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на посочения телефон от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/106306/chehiya-rabota-za-vseki-bez-taksi-v-bg

Чехия-работа за всеки-без такси в бг
Предлагаме работа за мъже и жени в складове,цехове,производство,строителство.Осигурени всички
условия-спане,аванси,договор.Ние сме в Чехия и ви гарантираме посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на посочения телефон от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/106305/chehiya-rabota-za-vseki-bez-taksi-v-bg

Чехия-работа за всеки-без такси в бг
Предлагаме работа за мъже и жени в складове,цехове,производство,строителство.Осигурени всички
условия-спане,аванси,договор.Ние сме в Чехия и ви гарантираме посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на посочения телефон от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/106304/chehiya-rabota-za-vseki-bez-taksi-v-bg

Чехия-работа за всеки-без такси в бг
Предлагаме работа за мъже и жени в складове,цехове,производство,строителство.Осигурени всички
условия-спане,аванси,договор.Ние сме в Чехия и ви гарантираме посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на посочения телефон от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/106303/chehiya-rabota-za-vseki-bez-taksi-v-bg

Чехия-работа за всеки-без такси в бг
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Предлагаме работа за мъже и жени в складове,цехове,производство,строителство.Осигурени всички
условия-спане,аванси,договор.Ние сме в Чехия и ви гарантираме посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на посочения телефон от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/106302/chehiya-rabota-za-vseki-bez-taksi-v-bg

Чехия-работа за всеки-без такси в бг
Предлагаме работа за мъже и жени в складове,цехове,производство,строителство.Осигурени всички
условия-спане,аванси,договор.Ние сме в Чехия и ви гарантираме посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на посочения телефон от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/106301/chehiya-rabota-za-vseki-bez-taksi-v-bg

Чехия-работа за всеки-без такси в бг
Предлагаме работа за мъже и жени в складове,цехове,производство,строителство.Осигурени всички
условия-спане,аванси,договор.Ние сме в Чехия и ви гарантираме посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на посочения телефон от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/106300/chehiya-rabota-za-vseki-bez-taksi-v-bg

Чехия-работа за всеки-без такси в бг
Предлагаме работа за мъже и жени в складове,цехове,производство,строителство.Осигурени всички
условия-спане,аванси,договор.Ние сме в Чехия и ви гарантираме посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на посочения телефон от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/106299/chehiya-rabota-za-vseki-bez-taksi-v-bg

Чехия-работа за всеки-без такси в бг
Предлагаме работа за мъже и жени в складове,цехове,производство,строителство.Осигурени всички
условия-спане,аванси,договор.Ние сме в Чехия и ви гарантираме посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на посочения телефон от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/106298/chehiya-rabota-za-vseki-bez-taksi-v-bg

Чехия-работа за всеки-без такси в бг
Предлагаме работа за мъже и жени в складове,цехове,производство,строителство.Осигурени всички
условия-спане,аванси,договор.Ние сме в Чехия и ви гарантираме посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на посочения телефон от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/106297/chehiya-rabota-za-vseki-bez-taksi-v-bg

Чехия-работа за всеки-без такси в бг
Предлагаме работа за мъже и жени в складове,цехове,производство,строителство.Осигурени всички
условия-спане,аванси,договор.Ние сме в Чехия и ви гарантираме посрещане,настаняване и коректност.За справки и
записване звънете на посочения телефон от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/106296/chehiya-rabota-za-vseki-bez-taksi-v-bg

РАБОТА В ЧЕХИЯ-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа
за
мъже
и
жени
в
складове,цехове,производство,строителство.Осигурени
всички
условия-спане,аванси,договор.Заплащане 700-1200 евро.Ние сме в Чехия и ви гарантираме посрещане,настаняване и
коректност.За справки и записване на посочения телефон от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/106295/rabota-v-chehiya-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа

за

мъже

и

жени

в

складове,цехове,производство,строителство.Осигурени
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условия-спане,аванси,договор.Заплащане 700-1200 евро.Ние сме в Чехия и ви гарантираме посрещане,настаняване и
коректност.За справки и записване на посочения телефон от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/106294/rabota-v-chehiya-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа
за
мъже
и
жени
в
складове,цехове,производство,строителство.Осигурени
всички
условия-спане,аванси,договор.Заплащане 700-1200 евро.Ние сме в Чехия и ви гарантираме посрещане,настаняване и
коректност.За справки и записване на посочения телефон от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/106293/rabota-v-chehiya-bez-komision-v-bylgariya

КУПУВАМЕ 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
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, копира съдържанието на наши обяви , завлича клиентите
със солидни суми без да е свършил обещаното , няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право ,
наизустил е няколко изречения с които зарибява жертвите си и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
Правна Кантора БЪЛГАРИЯ , БИЗНЕС КОНСУЛТ , PRETOR GROUP Ltd. , PRAVNA KANTORA Bg. , Правна кантора
гр.Пловдив ул."4-ти Януари" № 28 ....
Копирайте тел. номера, които оставя за контакти - 0892918797, 0897558320, 0878166316, 0885498209, 0886346230 поставете ги в ГУГЪЛ и ще се запознаете с още няколко фалшиви самоличности. . .
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище, за когото направете справка в
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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/106292/kupuvame-firmi--et-ood-eood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solida

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 !
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, копира съдържанието на наши обяви , завлича клиентите
със солидни суми без да е свършил обещаното , няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право ,
наизустил е няколко изречения с които зарибява жертвите си и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
Правна Кантора БЪЛГАРИЯ , БИЗНЕС КОНСУЛТ , PRETOR GROUP Ltd. , PRAVNA KANTORA Bg. , Правна кантора
гр.Пловдив ул."4-ти Януари" № 28 ....
Копирайте тел. номера, които оставя за контакти - 0892918797, 0897558320, 0878166316, 0885498209, 0886346230 поставете ги в ГУГЪЛ и ще се запознаете с още няколко фалшиви самоличности. . .
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище, за когото направете справка в
ГУГЪЛ ... !
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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/106291/izkupuvame-firmi---eood-ood-et-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-soli

Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАНЕ 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 !
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, копира съдържанието на наши обяви , завлича клиентите
със солидни суми без да е свършил обещаното , няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право ,
наизустил е няколко изречения с които зарибява жертвите си и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
Правна Кантора БЪЛГАРИЯ , БИЗНЕС КОНСУЛТ , PRETOR GROUP Ltd. , PRAVNA KANTORA Bg. , Правна кантора
гр.Пловдив ул."4-ти Януари" № 28 ....
Копирайте тел. номера, които оставя за контакти - 0892918797, 0897558320, 0878166316, 0885498209, 0886346230 поставете ги в ГУГЪЛ и ще се запознаете с още няколко фалшиви самоличности. . .
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище, за когото направете справка в
ГУГЪЛ ... !
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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/106290/specializirani-pravni-uslugi-za-izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya

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
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, копира съдържанието на наши обяви , завлича клиентите
със солидни суми без да е свършил обещаното , няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право ,
наизустил е няколко изречения с които зарибява жертвите си и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
Правна Кантора БЪЛГАРИЯ , БИЗНЕС КОНСУЛТ , PRETOR GROUP Ltd. , PRAVNA KANTORA Bg. , Правна кантора
гр.Пловдив ул."4-ти Януари" № 28 ....
Копирайте тел. номера, които оставя за контакти - 0892918797, 0897558320, 0878166316, 0885498209, 0886346230 поставете ги в ГУГЪЛ и ще се запознаете с още няколко фалшиви самоличности. . .
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище, за когото направете справка в
ГУГЪЛ ... !
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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/106289/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.
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, копира съдържанието на наши обяви , завлича клиентите
със солидни суми без да е свършил обещаното , няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право ,
наизустил е няколко изречения с които зарибява жертвите си и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
Правна Кантора БЪЛГАРИЯ , БИЗНЕС КОНСУЛТ , PRETOR GROUP Ltd. , PRAVNA KANTORA Bg. , Правна кантора
гр.Пловдив ул."4-ти Януари" № 28 ....
Копирайте тел. номера, които оставя за контакти - 0892918797, 0897558320, 0878166316, 0885498209, 0886346230 поставете ги в ГУГЪЛ и ще се запознаете с още няколко фалшиви самоличности. . .
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище, за когото направете справка в
ГУГЪЛ ... !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
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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/106288/pokupko---prodajba-na-firmi---et-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdav

ЧЕХИЯ ЛЕГАЛНА РАБОТА ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНТУРА С ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ БЕЗ
ТАКСИ 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/106287/chehiya-legalna-rabota-chrez-cheshka-agentura-s-dogovor-i-osigurovki-bez-taksi-v-bylg

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/106286/30-50-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/106285/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Pinnacle online работещ линк от България!!!
Имате проблем с достъпа до Pinnacle? Това вече не е трудност за никого! Научете как да влизате в pinnacle на
http://onlinetvbg.net/pinnacle.html
http://obiavidnes.com/obiava/106284/pinnacle-online-rabotesht-link-ot-bylgariya
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Разговорен английски
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво
А1,А2,В1 и В2.
Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера , посредством диалози и дискусии.
Темите са :
ежедневие
свободно време,
пазаруване,
културни събития,
семейство,
бит и начин на живот,
образование,
околна среда и други.
Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални
конструкции в среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те допълват традиционните езикови курсове.
Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като обогатяват речниковия запас
на курсистите .
Организираме :
разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
индивидуални разговорни срещи
интересни преподаватели
Разговори с англичани и американци .
Онлайн разговори .
Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови
неща лесно .
Нуждаете се от лист и химикалка – защото всички учебни материали са включени в цената от 15 лева за 60 минути .
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/106283/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
languages:
- English
- French
-Russian
The studies include all levels – from basics (A1) to experts (C1).
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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
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/106282/bulgarian-for-foreigners

Руски език - Индивидуално и в малки групи
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира индивидуално и групово обучение по Руски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи, като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се.
Цена на индивидуално обручение - 10 лева на учебен час
Цена за участник в група - 150 лева за 30 учебни часа .
В цената са включени учебните материали .
Предлагаме :
- 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
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http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/106281/ruski-ezik---individualno-i-v-malki-grupi

Разговорен Английски с бизнес насоченост
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира курс по разговорен Английски с бизнес насоченост . Учебните материали са по
системата за бизнес английски на Oxford University . Курсът е предназначен за курсисти, завършили първо ниво бизнес
английски (Elementary) и има за цел поддържане и усъвършенстване на придобитите знания.
Включени са аудио и видео уроци в учебния план .
Заниманията са : понеделник от 18.30 до 20.30
Продължителност на курса – 30 учебни часа
Цена : 150 лева
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/106280/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

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/106279/chehiya---rabotnici-v-ceh-za-sandvichi-i-torti

ЖЕНИ ЗА РАБОТА В ЧЕХИЯ БЕЗ ТАКСИ И КОМИСИОННИ
Жени до 55 години за работа в складове за зеленчуци :
- заплата 700 – 750 евро / месечно .
- трудов договор и осигуровки по чешко законодателство .
- подсигурена безплатна квартира .
- аванс от 50 евро до заплата .
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- не е задължително владеенето на език .
- готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39 , 00420 777 073 926
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/106278/jeni-za-rabota-v-chehiya-bez-taksi-i-komisionni

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/106277/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/106276/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
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- 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/106275/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/106274/chehiya---nabira-rabotnici-bez-posrednici

Курсове по математика за кандидат-студенти!
Център Родина организира кандидатстудентски курсове по математика за кандидатстване във всички университети.
Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост. Записванията за тази учебна година са до
изчерпване на местата! Моля, не чакайте последния момент, за да успеете да се включите в курсовете!
Подготвителните курсове по математика за кандидат-студенти на Родина включват всичко необходимо за учебния
процес на курсистите: опитни преподаватели, обучение в малки групи, постоянен контрол.
Целогодишни курсове за кандидат-студенти
• 4 учебни часа на седмица
• 1 учебен час = 45 минути, два блока с 30 минути почивка
• График: събота или неделя
• Учебни материали за работа в час
• Пробни изпити
• Проверка на домашни работи
• Постоянен контрол върху учебния прогрес
http://obiavidnes.com/obiava/106273/kursove-po-matematika-za-kandidat-studenti

Курсове по География за кандидат-студенти на Родина!
Курсовете за кандидат-студенти по География на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички
университети и техните приемни изпити по География.
Подготвителните курсове по География за кандидат-студенти на Родина включват всичко необходимо за учебния процес
на курсистите: опитни преподаватели, обучение в малки групи, постоянен контрол.
Целогодишни курсове за кандидат-студенти
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4 учебни часа на седмица
1 учебен час = 45 минути, два блока с 30 минути почивка
График: събота или неделя
Учебни материали за работа в час
Седмични тестове
Проверка на разработени теми
Постоянен контрол върху учебния прогрес

http://obiavidnes.com/obiava/106272/kursove-po-geografiya-za-kandidat-studenti-na-rodina

Курсове по История за кандидат-студенти на Родина!
Курсовете за кандидат-студенти по История на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички
университети и техните приемни изпити по История.
Вашата подготовка ще премине поетапно през историческите събития от българската история. Обучението се
провежда в малки групи. Курсовете включват седмични тестове, домашни работи и постоянен контрол върху учебния
прогрес. Гарантираме ви, че с нашите курсовете по история ще учите с интерес и ще постигнете отлични резултати!
Целогодишни курсове за кандидат-студенти
• 4 учебни часа на седмица
• 1 учебен час = 45 минути, два блока с 30 минути почивка
• График: събота или неделя
• Учебни материали за работа в час
• Седмични тестове
• Проверка на разработени теми
• Постоянен контрол върху учебния прогрес
http://obiavidnes.com/obiava/106271/kursove-po-istoriya-za-kandidat-studenti-na-rodina

Подготвителни курсове по Химия за кандидат-студенти на Родина!
Курсовете за кандидат-студенти по Химия на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички университети
и техните приемни изпити по Химия.
Курсовете по Химия се провеждат в малки групи. Курсистите в групите по Химия са на различна възраст - от ученици в
десети клас до завършили професионалисти.
Подготвителните курсове по Химия за кандидат-студенти на Родина включват всичко необходимо за учебния процес на
курсистите: качествени преподаватели, обучение в малки групи, постоянен контрол.
Целогодишни курсове за кандидат-студенти
• 4 учебни часа на седмица
• 1 учебен час = 45 минути, два блока с 30 минути почивка
• График: събота или неделя
• Учебни материали за работа в час
• Пробни изпити
• Проверка на разработени теми
• Постоянен контрол върху учебния прогрес
http://obiavidnes.com/obiava/106270/podgotvitelni-kursove-po-himiya-za-kandidat-studenti-na-rodina

Курсове по биология за кандидат-студенти!
Курсовете за кандидат-студенти по Биология на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички
университети и техните приемни изпити по Биология.
Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост. Записванията за тази учебна година са до
изчерпване на местата! Моля, не чакайте последния момент, за да успеете да се включите в курсовете!
Подготвителните курсове по Биология за кандидат-студенти на Родина включват всичко необходимо за учебния процес
на курсистите: качествени преподаватели, обучение в малки групи, постоянен контрол.
Целогодишни курсове за кандидат-студенти
• 4 учебни часа на седмица
• 1 учебен час = 45 минути, два блока с 30 минути почивка
• График: събота или неделя
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Учебни материали за работа в час
Пробни изпити
Проверка на разработени теми
Постоянен контрол върху учебния прогрес

http://obiavidnes.com/obiava/106269/kursove-po-biologiya-za-kandidat-studenti

Транспортни услуги и хамали за София и страната
Хамали Грийн ЕООД
Транспортни услуги от 1 до 20 тона
Разполагаме с бусове за центъра
Предлагаме камиони с палетна количка и борд
Курсове за цяла България
Хамалски услуги по желание на клиента
Безплатен оглед
http://obiavidnes.com/obiava/106268/transportni-uslugi-i-hamali-za-sofiya-i-stranata

Курсове по английски език за кандидат-студенти!
Център Родина организира кандидатстудентски курсове по английски език за кандидатстване във всички университети.
Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост. Записванията за тази учебна година са до
изчерпване на местата! Моля, не чакайте последния момент, за да успеете да се включите в курсовете!
Целогодишни курсове за кандидат-студенти
• 4 учебни часа на седмица
• 1 учебен час = 45 минути, два блока с 30 минути почивка
• График: събота или неделя
• Учебни материали за работа в час
• Седмични тестове и упражнения
• Проверка на домашни работи
• Постоянен контрол върху учебния прогрес
http://obiavidnes.com/obiava/106267/kursove-po-angliyski-ezik-za-kandidat-studenti

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/101129/blindirani-vrati-na-primamlivi-ceni

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

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
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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/106266/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за козметични салони, така и за домашно ползване
Предназначен както за професионална употреба от козметични салони, така и за домашно ползване
Характеристики:
Апаратът включва 4 приставки (електрода), които се подменят в зависимост от мястото на третиране.
Интензитетът на работа може да се променя според чувствителността на кожата.
Дарсонвализацията е лечебен метод.
Чрез нея се получава дразнене на нервните окончания и на нервните апарати в кожата и по рефлекторен
път се причинява кратко свиване на кръвоносните съдове, последвано от продължителното им разширение и засилване на
притока на кръв в кожата,
което води до подобряване на обмяната на веществата в нея. Токът на Дарсонвала намалява възбудимостта на нервните
окончания в кожата,
които възприемат болката и има обезболяващ ефект. В резултат на всичко това тонусът на кожата и подлежащите
тъкани се повишава,
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увеличава се еластичността на кожата и на стените на кожните съдове, подобрява се дейността на мастните жлези.
Високочестотният ток,
действа антисептично на кожата, т.е. унищожава бактериите, които могат да предизвикат възпаления,
облекчава самите възпаления и стимулира кръвообращението на кожата. Резултатът е по-свежа, по-чиста и
по-тонизирана кожа.
Процедурите с дарсонвал трябва да бъдат част от всяко почистване на кожата.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/106265/darsonval-za-tonizirana-i-elastichna-koja

Magic Ex Hose маркуч екс хос Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose маркуч екс хос
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/106264/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

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.
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Само за стотинки на литър, бихте могли да пиете полезна филтрирана и минерализирана алкална вода, без да е
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/.
http://obiavidnes.com/obiava/106263/kana-za-alkalna-voda

Инфрачервено топлещо "Килимче"
Инфрачервено топлещо "Килимче"

Имате студен под и мръзнат краката, сложете Инфрачервен Килим "Килимче" и след 5 минути ще усетите разликата!
Идеално топло легло зо вашите домашни любимци!
Нагрява до 42 градуса.
Консумация: 45 W/час
Размер: 36 х 56 см.
230V; IP 21; 0.6 kg
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/106262/infracherveno-topleshto--kilimche

Топлеща картина с инфрачервено нагряване
Топлеща картина с инфрачервено нагряване
Отопляващата картина се включва директно в контакта и започва да затопля цялата стая, като запазва въздуха чист
и свеж.
Работната температура на повърхността е между 55 и 65 градуса. Една инфрачервена картина може да отоплява
стаи с площ до 14 кв.м.
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Всички модели са с термозащита от прегряване
Предимства на отоплителната картина и излъчваната от нея инфрачервена топлина:
• Не загрява въздуха (при студен въздух съдържанието на кислород е по-високо)
• Не вдига прах (защото не завихря въздуха)
• Не пуши (не е необходим комин)
• Безшумно действие (без вентилатори)
• Лечебно действие (инфрачервената топлина помага при: високо кръвно налягане - подобряват кръвообращението и го
стабилизират;
болки в гърба; хронични болки в мускулите; шипове; бронхити; тонзилити; астма; простудни заболявания;
отслабване и изтощение на организма; възпаление на уши, нос, гърло; артрит, радикулит, ревматизъм, дископатии,
шипове;
облекчават работата на бъбреците; стрес; намаляват целулита -инфрачервената кабина е важно допълнение към всяка
антицелулитна програма)
• Икономична: 400 W ( около 0.10 лв. на час)
Тегло 700 гр Размери 100 / 57 см
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/106261/topleshta-kartina-s-infracherveno-nagryavane

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

Масажните легла "MagicPRO 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и
лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.

Страница 49/124

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

27.09.2015

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/106260/masajna-kushetka-magicpro-2

2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision
2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision
2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision WrapArounds
HD Vision & NightVision - 2 чифта очила за перфектна видимост на пътя! Шофирате, четете или играете голф тези
очила ще ви направят свидетели на изцяло ново преживяване!
Тегло - 0.200 кг.HD NightVision - очила за нощно шофиране
Изработени специално за акцентиране върху релефите. Подобряват визуалния комфорт по време на шофиране и
допринасят за отчетливото разпознаване на обектите, за перфектна яснота през нощта.
Намаляват вероятността от заслепяване, причинено от фарове и улично осветление.
Подобряват видимостта при здрач и при лоши атмосферни условия.
Прилягат добре, могат да се носят върху диоптрични очила.
Комбиниран модел с широки стъкла и с малки отстрани, от жълт акрил.Рамка от пластмаса.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/106259/2-br-ochila-za-noshtno-i-dnevno-shofirane-hd-vision

www.tsonevflooring.com-Най качествените ламинати- в магазини Tsonev Flooring Паркети
Продажба на ламиниран паркет от реномираните -Kaindl,Quick-Step, Kronotex, Egger, Balterio,Tarkett, Classen,HDM,
Barlinek, Kronopol
Над 1000 модела ламинати имитация на дърво. Голямо разнообразие от дебелина, класове и цени.
Релефен и гланциран ламинат за дома, офиси и обществени помещения.
PVC первази и аксесоари за ламиниран паркет.
Наличности на склад
http://obiavidnes.com/obiava/106258/wwwtsonevflooringcom-nay-kachestvenite-laminati--v-magazini-tsonev-flooring-par

Най-добрите цени на блиндирани врати
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/106257/nay-dobrite-ceni-na-blindirani-vrati

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще 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/106256/30-50-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/106255/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

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/106254/podgotovka-za-sertifikati-po-portugalski-ezik-caple

Подготовка за сертификати IELTS
Учебен център Орбис организира индивидуална подготовка за изпитите за сертификати IELTS. 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/106252/podgotovka-za-sertifikati-ielts

Подготовка за сертификати на Cambridge FCE и CAE
Учебен център Орбис организира индивидуална подготовка за изпитите за сертификати на Cambridge: FCE (First
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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/106251/podgotovka-za-sertifikati-na-cambridge-fce-i-cae

Подготовка за сертификат по английски език TOEFL
Учебен център Орбис организира индивидуална подготовка за изпитите за сертификат по английски език TOEFL.
Разработва се обстойно всеки елемент от формата на изпита – Listening (слушане), Speaking (говорене), Reading (четене)
и Writing (писане). 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/106250/podgotovka-za-sertifikat-po-angliyski-ezik-toefl

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/106249/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"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/106248/podgotovka-za-sertifikat-po-frenski-ezik-tcf-kvebek
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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/106247/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/106246/podgotovka-za--sertifikat-po-italianski-ezik-celi

Подготовка за сертификат
Учебен център Орбис организира индивидуална подготовка за изпитите за сертификат по италиански (CELI), испански
(DELE), френски (DELF, DALF за Франция и TCFQ за Канада), португалски (CAPLE) и английски език (TOEFL, Cambridge
FCE и CAE ). Разработва се обстойно всеки елемент от формата на съответния изпит (слушане с разбиране,
граматичен тест, писане на есе, устно събеседване, изразяване на писмена и устна 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/106245/podgotovka-za-sertifikat

Индивидуални уроци за подготвителните класове
Учебен център Орбис предлага индивидуална езикова подготовка по италиански, френски, испански, немски и английски
език за ученици от 8 клас в подготвителните паралелки.
Обучението цели трайното усвояване и разширяване на познанията на ученика, като се работи по допълнителни
материали с текстове за четене и слушане с разбиране, с граматични и лексикални упражнения. Цената е 10 лева на
учебен час (40 минути).
За повече информация:
GSM: 0898 714456
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тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/106244/individualni-uroci-za-podgotvitelnite-klasove

Обучение по НЕМСКИ ЕЗИК за изпита след 8 клас
Учебен център Орбис организира групова и индивидуална подготовка по немски език за изпита след осми клас. Груповото
обучение се провежда веднъж седмично в блок от 4 учебни часа при минимум четирима ученици. Цена - 16 лв. за
посещение на седмица. Индивидуалното обучение е 10 лв. на учебен час 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/106243/obuchenie-po-nemski-ezik-za-izpita-sled-8-klas

Обучение по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за изпита след 8 клас
Учебен център Орбис организира групова и индивидуална подготовка по английски език за външно оценяване след осми
клас. Груповото обучение се провежда веднъж седмично в блок от 4 учебни часа при минимум четирима ученици. Цена 16 лв. за посещение на седмица. Индивидуалното обучение е 10 лв. на учебен час 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/106242/obuchenie-po-angliyski-ezik-za-izpita-sled-8-klas

Обучение по ИСПАНСКИ ЕЗИК за изпита след 8 клас
Учебен център Орбис организира групова и индивидуална подготовка по испански език за външно оценяване след осми
клас. Груповото обучение се провежда веднъж седмично в блок от 4 учебни часа при минимум четирима ученици. Цена 16 лв. за посещение на седмица. Индивидуалното обучение е 10 лв. на учебен час 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/106241/obuchenie-po-ispanski-ezik-za-izpita-sled-8-klas

Обучение по ФРЕНСКИ ЕЗИК за изпита след 8 клас
Учебен център Орбис организира групова и индивидуална подготовка по френски език за изпита след осми клас.
Груповото обучение се провежда веднъж седмично в блок от 4 учебни часа при минимум четирима ученици. Цена - 16 лв.
за посещение на седмица. Индивидуалното обучение е 10 лв. на учебен час в удобно за курсиста и преподавателя време.

Страница 54/124

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

27.09.2015

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/106240/obuchenie-po-frenski-ezik-za-izpita-sled-8-klas

Обучение по ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК за изпита след 8 клас
Учебен център Орбис организира групова и индивидуална подготовка по италиански език за външно оценяване след осми
клас. Груповото обучение се провежда веднъж седмично в блок от 4 учебни часа при минимум четирима ученици. Цена 16 лв. за посещение на седмица. Индивидуалното обучение е 10 лв. на учебен час 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/106239/obuchenie-po-italianski-ezik-za-izpita-sled-8-klas

Съдействие за Изкупуване на Бизнес Фирми АД ЕАД ООД ЕАД със задължения
Съдействие за Изкупуване на Бизнес Фирми АД ЕАД ООД ЕАД със задължения,юридически и данъчни проблеми.От всички
региони на България.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма със задължения,ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме
пълна промяна по обстоятелствата.
Ако желаете Ваш доверен адвокат да подготви,консултира и осъществи сделката по Продажбата-Прехвърляне на
вашата фирма е Добро решение.
Гарантираме пълно освобождаване от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Сътрудничим си с адвокатски и нотариални кантори на територията на цяла България.
Свържете се с нас по всяко време,
включително и през почивните дни.
Свържи се с нас - Контакти:0892918797
http://obiavidnes.com/obiava/106238/sydeystvie-za-izkupuvane-na-biznes-firmi-ad-ead-ood-ead-sys-zadyljeniya

ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ за изпита след 8 клас
Учебен център Орбис организира индивидуална подготовка по италиански, френски, испански, немски и английски език за
изпита след осми клас. Обучението включва преговор на граматиката, разширяване на лексиката и работа по формата
на изпита. Часовете се провеждат в удобно на ученика и преподавателя време. Цената е 10 лв. на учебен час (40
минути).
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
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e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/106237/ezikovo-obuchenie-za-izpita-sled-8-klas

Съдействие за Изкупуване на Бизнес Фирми АД ЕАД ООД ЕАД със задължения,юридически и
данъчни проблеми.От всички региони на България.
Съдействие за Изкупуване на Бизнес Фирми АД ЕАД ООД ЕАД със задължения,юридически и данъчни проблеми.От всички
региони на България.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма със задължения,ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме
пълна промяна по обстоятелствата.
Ако желаете Ваш доверен адвокат да подготви,консултира и осъществи сделката по Продажбата-Прехвърляне на
вашата фирма е Добро решение.
Гарантираме пълно освобождаване от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Сътрудничим си с адвокатски и нотариални кантори на територията на цяла България.
Свържете се с нас по всяко време,
включително и през почивните дни.
Свържи се с нас - Контакти:0892918797
http://obiavidnes.com/obiava/106236/sydeystvie-za-izkupuvane-na-biznes-firmi-ad-ead-ood-ead-sys-zadyljeniyayuridichesk

Купуваме Бизнес Фирми ......!!!
Съдействие за Изкупуване на Бизнес Фирми АД ЕАД ООД ЕАД със задължения,юридически и данъчни проблеми.От всички
региони на България.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма със задължения,ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме
пълна промяна по обстоятелствата.
Ако желаете Ваш доверен адвокат да подготви,консултира и осъществи сделката по Продажбата-Прехвърляне на
вашата фирма е Добро решение.
Гарантираме пълно освобождаване от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Сътрудничим си с адвокатски и нотариални кантори на територията на цяла България.
Свържете се с нас по всяко време,
включително и през почивните дни.
Свържи се с нас - Контакти:0892918797
http://obiavidnes.com/obiava/106235/kupuvame-biznes-firmi-

Купуваме Бизнес Фирми
Съдействие за Изкупуване на Бизнес Фирми АД ЕАД ООД ЕАД със задължения,юридически и данъчни проблеми.От всички
региони на България.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма със задължения,ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме
пълна промяна по обстоятелствата.
Ако желаете Ваш доверен адвокат да подготви,консултира и осъществи сделката по Продажбата-Прехвърляне на
вашата фирма е Добро решение.
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Гарантираме пълно освобождаване от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Сътрудничим си с адвокатски и нотариални кантори на територията на цяла България.
Свържете се с нас по всяко време,
включително и през почивните дни.
Свържи се с нас - Контакти:0892918797
http://obiavidnes.com/obiava/106234/kupuvame-biznes-firmi

Детски дрехи - 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/106233/detski-drehi---dreshkinet

Коли под наем в София - Ивиго Рент а кар!!!
Ние от Ивиго ще ви предоставим rent a car за всеки нужен случай. Разполагаме с кола под наем за вашата сватба,бал или
просто за наем. Заповядайте в сайтът ни www.ivigo.bg - най-добрите коли под наем в София!
http://obiavidnes.com/obiava/106224/koli-pod-naem-v-sofiya---ivigo-rent-a-kar

Zanaroda.com - Народна музика за есеки.
Посетете нашият сайт Zanaroda.com където ще намерите най-добрите фолклорни песни и хора в изпълнение на наши
певци! Песните при нас са подредени удобно и лесно за вас и с добро качество!
http://obiavidnes.com/obiava/106223/zanarodacom---narodna-muzika-za-eseki

КУПУВАМЕ 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, копира съдържанието на наши обяви , завлича клиентите
със солидни суми без да е свършил обещаното , няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право ,
наизустил е няколко изречения с които зарибява жертвите си и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
Правна Кантора БЪЛГАРИЯ , БИЗНЕС КОНСУЛТ , PRETOR GROUP Ltd. , PRAVNA KANTORA Bg. , Правна кантора
гр.Пловдив ул."4-ти Януари" № 28 ....
Копирайте тел. номера, които оставя за контакти - 0892918797, 0897558320, 0878166316, 0885498209, 0886346230 поставете ги в ГУГЪЛ и ще се запознаете с още няколко фалшиви самоличности. . .
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище, за когото направете справка в
ГУГЪЛ ... !
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/106232/kupuvame-firmi--et-ood-eood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solida

ИЗКУПУВАМЕ Фирми : ЕООД, ООД, 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
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, копира съдържанието на наши обяви , завлича клиентите
със солидни суми без да е свършил обещаното , няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право ,
наизустил е няколко изречения с които зарибява жертвите си и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
Правна Кантора БЪЛГАРИЯ , БИЗНЕС КОНСУЛТ , PRETOR GROUP Ltd. , PRAVNA KANTORA Bg. , Правна кантора
гр.Пловдив ул."4-ти Януари" № 28 ....
Копирайте тел. номера, които оставя за контакти - 0892918797, 0897558320, 0878166316, 0885498209, 0886346230 поставете ги в ГУГЪЛ и ще се запознаете с още няколко фалшиви самоличности. . .
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище, за когото направете справка в
ГУГЪЛ ... !
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/106231/izkupuvame-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarn

Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАНЕ 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, копира съдържанието на наши обяви , завлича клиентите
със солидни суми без да е свършил обещаното , няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право ,
наизустил е няколко изречения с които зарибява жертвите си и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
Правна Кантора БЪЛГАРИЯ , БИЗНЕС КОНСУЛТ , PRETOR GROUP Ltd. , PRAVNA KANTORA Bg. , Правна кантора
гр.Пловдив ул."4-ти Януари" № 28 ....
Копирайте тел. номера, които оставя за контакти - 0892918797, 0897558320, 0878166316, 0885498209, 0886346230 поставете ги в ГУГЪЛ и ще се запознаете с още няколко фалшиви самоличности. . .
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище, за когото направете справка в
ГУГЪЛ ... !
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/106230/specializirani-pravni-uslugi-za-izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya

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
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
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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 !
ПРЕДУПРЕЖДАВАМЕ : Осъждан за ИЗМАМИ и БЛУДСТВО предлага Адвокатски Услуги !
Измамникът предлага "съдействие" за фирми със задължения, копира съдържанието на наши обяви , завлича клиентите
със солидни суми без да е свършил обещаното , няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право ,
наизустил е няколко изречения с които зарибява жертвите си и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
Правна Кантора БЪЛГАРИЯ , БИЗНЕС КОНСУЛТ , PRETOR GROUP Ltd. , PRAVNA KANTORA Bg. , Правна кантора
гр.Пловдив ул."4-ти Януари" № 28 ....
Копирайте тел. номера, които оставя за контакти - 0892918797, 0897558320, 0878166316, 0885498209, 0886346230 поставете ги в ГУГЪЛ и ще се запознаете с още няколко фалшиви самоличности. . .
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище, за когото направете справка в
ГУГЪЛ ... !
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/106229/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.
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
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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, копира съдържанието на наши обяви , завлича клиентите
със солидни суми без да е свършил обещаното , няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право ,
наизустил е няколко изречения с които зарибява жертвите си и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
Правна Кантора БЪЛГАРИЯ , БИЗНЕС КОНСУЛТ , PRETOR GROUP Ltd. , PRAVNA KANTORA Bg. , Правна кантора
гр.Пловдив ул."4-ти Януари" № 28 ....
Копирайте тел. номера, които оставя за контакти - 0892918797, 0897558320, 0878166316, 0885498209, 0886346230 поставете ги в ГУГЪЛ и ще се запознаете с още няколко фалшиви самоличности. . .
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище, за когото направете справка в
ГУГЪЛ ... !
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/106228/pokupko---prodajba-na-firmi---et-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdav

МЕЖДУНАРОДЕН ШОФЬОР кат. С+Е
Фирма Толми Груп , базирана в Чехия търси да назначи МЕЖДУНАРОДЕН ШОФЬОР кат. С+Е с минимум 1 година опит
при шофиране в Европа.
Работи се в продължение на минимум 2 месеца вътрешно в Европа за основна релация:
Германия-Австрия-Италия-Франция .
Не возим АДР
Транспортната фирма е със седалище в град Стара Загора и търсим опитен, коректен и отговорен шофьор.
ЗАПЛАЩАНЕ !
8,50 евро на час каране и допълнително 8,50 на адрес ,трудов договор +соц.осигуровки
Започване в най-кратък срок.
Тел.за повече информация 0876 881807
http://obiavidnes.com/obiava/106227/mejdunaroden-shofyor-kat-se

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/
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http://obiavidnes.com/obiava/106226/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Курсове и частни уроци по математика и БЕЛ в Пловдив
Курсове по математика, БЕЛ, биология и химия в Пловдив от Учебен център 6+ (тел.: 0884 49 16 16). Частни уроци по
математика, БЕЛ, биология и химия в Пловдив и областта за ученици от 1 до 12 клас. Индивидуални и в група.
http://obiavidnes.com/obiava/106225/kursove-i-chastni-uroci-po-matematika-i-bel-v-plovdiv

Курсове и частни уроци по математика и БЕЛ в Пловдив
Курсове по математика, БЕЛ, биология и химия в Пловдив от Учебен център 6+ (тел.: 0884 49 16 16). Частни уроци по
математика, БЕЛ, биология и химия в Пловдив и областта за ученици от 1 до 12 клас. Индивидуални и в група.
http://obiavidnes.com/obiava/106222/kursove-i-chastni-uroci-po-matematika-i-bel-v-plovdiv

Пътна Помощ София
Пътна помощ за София, България и цяла Европа, репатриране и превоз на автомобили и камиони. Превоз на автомобили,
бусове, джипове и камиони, електрокари, мотокари и др. Ремонт на място на аварирали моторни превозни средства.
Подаване на ток 12 - 24 волта. Доставка на гориво до закъсалият автомобил.
http://obiavidnes.com/obiava/106221/pytna-pomosht-sofiya

Продавам голдън ретривъри
Продавам хубави добре гледани голдън ретривъри- мъжки и женски. Кученцата са родени на 22-23.08. 2015 г.
Oбезпаразитени и ваксинирани са и се продават със здравна книжка. Кученцата сe гледат в домашни условия и са здрави
и жизнени. Телефон за контакти - 0876204646 - Любомир Данев, e-mail: daneva111@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/106220/prodavam-goldyn-retrivyri

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/106219/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Курсове по математика за кандидат-студенти!
Център Родина организира кандидатстудентски курсове по математика за кандидатстване във всички университети.
Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост. Записванията за тази учебна година са до
изчерпване на местата! Моля, не чакайте последния момент, за да успеете да се включите в курсовете!
Подготвителните курсове по математика за кандидат-студенти на Родина включват всичко необходимо за учебния
процес на курсистите: опитни преподаватели, обучение в малки групи, постоянен контрол.
Целогодишни курсове за кандидат-студенти
• 4 учебни часа на седмица
• 1 учебен час = 45 минути, два блока с 30 минути почивка
• График: събота или неделя
• Учебни материали за работа в час
• Пробни изпити
• Проверка на домашни работи

Страница 63/124

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

27.09.2015

• Постоянен контрол върху учебния прогрес
http://obiavidnes.com/obiava/106218/kursove-po-matematika-za-kandidat-studenti

Курсове по География за кандидат-студенти на Родина!
Курсовете за кандидат-студенти по География на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички
университети и техните приемни изпити по География.
Подготвителните курсове по География за кандидат-студенти на Родина включват всичко необходимо за учебния процес
на курсистите: опитни преподаватели, обучение в малки групи, постоянен контрол.
Целогодишни курсове за кандидат-студенти
• 4 учебни часа на седмица
• 1 учебен час = 45 минути, два блока с 30 минути почивка
• График: събота или неделя
• Учебни материали за работа в час
• Седмични тестове
• Проверка на разработени теми
• Постоянен контрол върху учебния прогрес
http://obiavidnes.com/obiava/106217/kursove-po-geografiya-za-kandidat-studenti-na-rodina

Курсове по История за кандидат-студенти на Родина!
Курсовете за кандидат-студенти по История на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички
университети и техните приемни изпити по История.
Вашата подготовка ще премине поетапно през историческите събития от българската история. Обучението се
провежда в малки групи. Курсовете включват седмични тестове, домашни работи и постоянен контрол върху учебния
прогрес. Гарантираме ви, че с нашите курсовете по история ще учите с интерес и ще постигнете отлични резултати!
Целогодишни курсове за кандидат-студенти
• 4 учебни часа на седмица
• 1 учебен час = 45 минути, два блока с 30 минути почивка
• График: събота или неделя
• Учебни материали за работа в час
• Седмични тестове
• Проверка на разработени теми
• Постоянен контрол върху учебния прогрес
http://obiavidnes.com/obiava/106216/kursove-po-istoriya-za-kandidat-studenti-na-rodina

Подготвителни курсове по Химия за кандидат-студенти на Родина!
Курсовете за кандидат-студенти по Химия на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички университети
и техните приемни изпити по Химия.
Курсовете по Химия се провеждат в малки групи. Курсистите в групите по Химия са на различна възраст - от ученици в
десети клас до завършили професионалисти.
Подготвителните курсове по Химия за кандидат-студенти на Родина включват всичко необходимо за учебния процес на
курсистите: качествени преподаватели, обучение в малки групи, постоянен контрол.
Целогодишни курсове за кандидат-студенти
• 4 учебни часа на седмица
• 1 учебен час = 45 минути, два блока с 30 минути почивка
• График: събота или неделя
• Учебни материали за работа в час
• Пробни изпити
• Проверка на разработени теми
• Постоянен контрол върху учебния прогрес
http://obiavidnes.com/obiava/106215/podgotvitelni-kursove-po-himiya-za-kandidat-studenti-na-rodina
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Курсове по биология за кандидат-студенти!
Курсовете за кандидат-студенти по Биология на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички
университети и техните приемни изпити по Биология.
Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост. Записванията за тази учебна година са до
изчерпване на местата! Моля, не чакайте последния момент, за да успеете да се включите в курсовете!
Подготвителните курсове по Биология за кандидат-студенти на Родина включват всичко необходимо за учебния процес
на курсистите: качествени преподаватели, обучение в малки групи, постоянен контрол.
Целогодишни курсове за кандидат-студенти
• 4 учебни часа на седмица
• 1 учебен час = 45 минути, два блока с 30 минути почивка
• График: събота или неделя
• Учебни материали за работа в час
• Пробни изпити
• Проверка на разработени теми
• Постоянен контрол върху учебния прогрес
http://obiavidnes.com/obiava/106214/kursove-po-biologiya-za-kandidat-studenti

Курсове по английски език за кандидат-студенти!
Център Родина организира кандидатстудентски курсове по английски език за кандидатстване във всички университети.
Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост. Записванията за тази учебна година са до
изчерпване на местата! Моля, не чакайте последния момент, за да успеете да се включите в курсовете!
Целогодишни курсове за кандидат-студенти
• 4 учебни часа на седмица
• 1 учебен час = 45 минути, два блока с 30 минути почивка
• График: събота или неделя
• Учебни материали за работа в час
• Седмични тестове и упражнения
• Проверка на домашни работи
• Постоянен контрол върху учебния прогрес
http://obiavidnes.com/obiava/106213/kursove-po-angliyski-ezik-za-kandidat-studenti

Интериорни врати Порта Нова Пловдив
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/106212/interiorni-vrati-porta-nova-plovdiv

Сандвич панели на заводска цена
Сандвич панели “БРАВОПАНЕЛ” - гарантиран произход, заводски цени
с три вида изолация в 6 основни цвята на ламарината
Доставка до обекта по размер, готови за монтаж
Завършващи елементи, калотки и винтове
Най-добра цена!
http://obiavidnes.com/obiava/106211/sandvich-paneli-na-zavodska-cena

Стъклени, интериорни и входни врати на страхотни 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)
http://obiavidnes.com/obiava/106210/stykleni-interiorni-i-vhodni-vrati-na-strahotni-ceni

Български език за чужденци
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За повече информация :
тел. 0878 467 429
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.
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/106209/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Бизнес английски- ПЪРВО ниво
За повече информация :
тел. 0878 467 429
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 по системата Market Leader –
Elementary .
Цена 250 лв.Продължителност -50 учебни часа. В цената не е включена цената на учебника .
Предлагаме квалифицирани препсдаватели , аудио и видео уроци.
За повече информация : тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
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e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/106208/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

Френски език - Индивидуално обучение
За повече информация:
тел. 0878 467 429
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/106207/frenski-ezik---individualno-obuchenie

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
За повече информация:
тел. 0878 467 429
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 английски – 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:
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/106206/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

Индивидуални уроци по МАТЕМАТИКА за ученици от 7 до 12 клас
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Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по математика за ученици от 7 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по
математика. Заниманията се провеждат през цялата учебна година в удобно на ученика и преподавателя време.
Цена 12 лв.на учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/106205/individualni-uroci-po-matematika-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

Примамливи цени на входни и интериорни врати!
Сезонът на ремонтите е!
Сменете си вратите при нас, за да е уютно у вас!
С входната врата блиндирана - сигурността Ви е гарантирана!
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/106204/primamlivi-ceni-na-vhodni-i-interiorni-vrati

НЕМСКИ ЕЗИК за ученици от 1 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по немски за ученици от 1 до 12 клас. Обучението включва помощ
при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат в удобно на ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/106203/nemski-ezik-za-uchenici-ot-1-do-12-klas

ПОДГОТОВКА ПО АНГЛИЙСКИ за ученици от 1 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по английски за ученици от 1 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат през цялата учебна година в удобно за ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.на учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/106202/podgotovka-po-angliyski-za-uchenici-ot-1-do-12-klas
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ПОДГОТОВКА ПО ПОРТУГАЛСКИ за ученици от 1 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по португалски за ученици от 1 до 12 клас. Обучението се
осъществява на база европейски португалски или според бразилската норма, в зависимост от необходимостта на
ученика. Заниманията включват всички езикови елементи (слушане, четене, писане, говорене) и се провеждат в удобно за
ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.на учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/106201/podgotovka-po-portugalski-za-uchenici-ot-1-do-12-klas

Подготовка по испански език от 1 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по испански за ученици от 1 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат в удобно на ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.на учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/106200/podgotovka-po-ispanski-ezik-ot-1-do-12-klas

ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици от 1 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по френски за ученици от 1 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат през цялата учебна година в удобно за учениците време.
Цена 10 лв.на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/106199/frenski-ezik-za-uchenici-ot-1-do-12-klas

ПОДГОТОВКА ПО ИТАЛИАНСКИ за ученици от 1 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по италиански за ученици от 1 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат в удобно за ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.на учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/106198/podgotovka-po-italianski-za-uchenici-ot-1-do-12-klas
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ПОДГОТОВКА ПО МАТЕМАТИКА за кандидат - гимназисти
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по математика за приемните изпити след 7-ми клас.
Подготовката е целогодишна в удобно за учениците и преподавателя време. Обучението включва преговор на учебния
материал, тренировъчни тестове и упражнения по формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 12
лева на учебен час. При двама курсисти цената е 10 лева на учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/106197/podgotovka-po-matematika-za-kandidat---gimnazisti

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

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/106196/30-50-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.
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За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/106195/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Продажба на фирми
Съдействие за Изкупуване на Бизнес Фирми АД ЕАД ООД ЕАД със задължения,юридически и данъчни проблеми.От всички
региони на България.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма със задължения,ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме
пълна промяна по обстоятелствата.
Ако желаете Ваш доверен адвокат да подготви,консултира и осъществи сделката по Продажбата-Прехвърляне на
вашата фирма е Добро решение.
Гарантираме пълно освобождаване от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Сътрудничим си с адвокатски и нотариални кантори на територията на цяла България.
Свържете се с нас по всяко време,
включително и през почивните дни.
Свържи се с нас - Контакти:0892918797
http://obiavidnes.com/obiava/106194/prodajba-na-firmi

Продажба на фирми-Купуваме-АД ЕАД ООД ЕООД
Съдействие за Изкупуване на Бизнес Фирми АД ЕАД ООД ЕАД със задължения,юридически и данъчни проблеми.От всички
региони на България.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма със задължения,ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме
пълна промяна по обстоятелствата.
Ако желаете Ваш доверен адвокат да подготви,консултира и осъществи сделката по Продажбата-Прехвърляне на
вашата фирма е Добро решение.
Гарантираме пълно освобождаване от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Сътрудничим си с адвокатски и нотариални кантори на територията на цяла България.
Свържете се с нас по всяко време,
включително и през почивните дни.
Свържи се с нас - Контакти:0892918797
http://obiavidnes.com/obiava/106193/prodajba-na-firmi-kupuvame-ad-ead-ood-eood

КУПУВАМЕ 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
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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 !
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, копира съдържанието на наши обяви , завлича клиентите
със солидни суми без да е свършил обещаното , няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право ,
наизустил е няколко изречения с които зарибява жертвите си и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
Правна Кантора БЪЛГАРИЯ , БИЗНЕС КОНСУЛТ , PRETOR GROUP Ltd. , PRAVNA KANTORA Bg. , Правна кантора
гр.Пловдив ул."4-ти Януари" № 28 ....
Копирайте тел. номера, които оставя за контакти - 0892918797, 0897558320, 0878166316, 0885498209, 0886346230 поставете ги в ГУГЪЛ и ще се запознаете с още няколко фалшиви самоличности. . .
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище, за когото направете справка в
ГУГЪЛ ... !
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/106192/kupuvame-firmi--et-ood-eood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solida

ИЗКУПУВАМЕ Фирми : ЕООД, ООД, 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 !
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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 !
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, копира съдържанието на наши обяви , завлича клиентите
със солидни суми без да е свършил обещаното , няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право ,
наизустил е няколко изречения с които зарибява жертвите си и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
Правна Кантора БЪЛГАРИЯ , БИЗНЕС КОНСУЛТ , PRETOR GROUP Ltd. , PRAVNA KANTORA Bg. , Правна кантора
гр.Пловдив ул."4-ти Януари" № 28 ....
Копирайте тел. номера, които оставя за контакти - 0892918797, 0897558320, 0878166316, 0885498209, 0886346230 поставете ги в ГУГЪЛ и ще се запознаете с още няколко фалшиви самоличности. . .
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище, за когото направете справка в
ГУГЪЛ ... !
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/106191/izkupuvame-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarn

Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАНЕ 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 !
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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 !
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, копира съдържанието на наши обяви , завлича клиентите
със солидни суми без да е свършил обещаното , няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право ,
наизустил е няколко изречения с които зарибява жертвите си и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
Правна Кантора БЪЛГАРИЯ , БИЗНЕС КОНСУЛТ , PRETOR GROUP Ltd. , PRAVNA KANTORA Bg. , Правна кантора
гр.Пловдив ул."4-ти Януари" № 28 ....
Копирайте тел. номера, които оставя за контакти - 0892918797, 0897558320, 0878166316, 0885498209, 0886346230 поставете ги в ГУГЪЛ и ще се запознаете с още няколко фалшиви самоличности. . .
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище, за когото направете справка в
ГУГЪЛ ... !
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/106190/specializirani-pravni-uslugi-za-izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya

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
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сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
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 !
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, копира съдържанието на наши обяви , завлича клиентите
със солидни суми без да е свършил обещаното , няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право ,
наизустил е няколко изречения с които зарибява жертвите си и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
Правна Кантора БЪЛГАРИЯ , БИЗНЕС КОНСУЛТ , PRETOR GROUP Ltd. , PRAVNA KANTORA Bg. , Правна кантора
гр.Пловдив ул."4-ти Януари" № 28 ....
Копирайте тел. номера, които оставя за контакти - 0892918797, 0897558320, 0878166316, 0885498209, 0886346230 поставете ги в ГУГЪЛ и ще се запознаете с още няколко фалшиви самоличности. . .
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище, за когото направете справка в
ГУГЪЛ ... !
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/106189/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
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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 !
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, копира съдържанието на наши обяви , завлича клиентите
със солидни суми без да е свършил обещаното , няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право ,
наизустил е няколко изречения с които зарибява жертвите си и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
Правна Кантора БЪЛГАРИЯ , БИЗНЕС КОНСУЛТ , PRETOR GROUP Ltd. , PRAVNA KANTORA Bg. , Правна кантора
гр.Пловдив ул."4-ти Януари" № 28 ....
Копирайте тел. номера, които оставя за контакти - 0892918797, 0897558320, 0878166316, 0885498209, 0886346230 поставете ги в ГУГЪЛ и ще се запознаете с още няколко фалшиви самоличности. . .
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище, за когото направете справка в
ГУГЪЛ ... !
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/106188/pokupko---prodajba-na-firmi---et-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdav

Коли под наем в София - Ивиго Рент а кар!!!
Търсите ли откъде да си вземете коли под наем в София? Ние от Ivigo имаме rentacar за всеки случай, било то bal или
svatba. Също така имаме и лимузина под наем lincoln!
http://obiavidnes.com/obiava/106187/koli-pod-naem-v-sofiya---ivigo-rent-a-kar

Продажба на фирми-Купуваме-АД ЕАД ООД ЕООД.....!!!
Съдействие за Изкупуване на Бизнес Фирми АД ЕАД ООД ЕАД със задължения,юридически и данъчни проблеми.От всички
региони на България.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма със задължения,ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме
пълна промяна по обстоятелствата.
Ако желаете Ваш доверен адвокат да подготви,консултира и осъществи сделката по Продажбата-Прехвърляне на
вашата фирма е Добро решение.
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Гарантираме пълно освобождаване от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Сътрудничим си с адвокатски и нотариални кантори на територията на цяла България.
Свържете се с нас по всяко време,
включително и през почивните дни.
Свържи се с нас - Контакти:0892918797
http://obiavidnes.com/obiava/106186/prodajba-na-firmi-kupuvame-ad-ead-ood-eood

Продажба на фирми
Съдействие за Изкупуване на Бизнес Фирми АД ЕАД ООД ЕАД със задължения,юридически и данъчни проблеми.От всички
региони на България.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма със задължения,ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме
пълна промяна по обстоятелствата.
Ако желаете Ваш доверен адвокат да подготви,консултира и осъществи сделката по Продажбата-Прехвърляне на
вашата фирма е Добро решение.
Гарантираме пълно освобождаване от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Сътрудничим си с адвокатски и нотариални кантори на територията на цяла България.
Свържете се с нас по всяко време,
включително и през почивните дни.
Свържи се с нас - Контакти:0892918797
http://obiavidnes.com/obiava/106185/prodajba-na-firmi

Продажба на фирми-Купуваме-АД ЕАД ООД ЕООД
Съдействие за Изкупуване на Бизнес Фирми АД ЕАД ООД ЕАД със задължения,юридически и данъчни проблеми.От всички
региони на България.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма със задължения,ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме
пълна промяна по обстоятелствата.
Ако желаете Ваш доверен адвокат да подготви,консултира и осъществи сделката по Продажбата-Прехвърляне на
вашата фирма е Добро решение.
Гарантираме пълно освобождаване от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Сътрудничим си с адвокатски и нотариални кантори на територията на цяла България.
Свържете се с нас по всяко време,
включително и през почивните дни.
Свържи се с нас - Контакти:0892918797
http://obiavidnes.com/obiava/106184/prodajba-na-firmi-kupuvame-ad-ead-ood-eood

международни шофьори с категоря С+Е
Фирма предлага работа за международни шофьори с категоря С+Е,
за извършване на вътрешно-европейски курсове в следните Държави: Германия, Австрия, Италия и Франция.
Молим кандидатите, които изпращат своята автобиография да са с опит в международния транспорт минимум 1
година, да познават документите свързани с извършването на транспортна дейност и да са отговорни и коректни.
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Изисквания към кандидатите:
- Опит в страните на Западна Европа минимум 1 година
- Шофьорска книжка кат."C + Е"
- Дигитална карта за тахограф
- Професионална Компетентност
Ние предлагаме:
- Трудов Договор с Осигуровки
- Много добро възнаграждение на база на свършената работа
- Работен цикъл: минимум 2 Месеца работа в Европа – три седмици почивка в България
За повече информация:
Мобилен: +359 876 88 18 07
http://obiavidnes.com/obiava/106183/mejdunarodni-shofyori-s-kategorya-se

Английски език – подготовка за матура
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 индивидуална и в малки групи подготовка за матура по английски език . Занятията са
два пъти седмично по 4 учебни часа . Предлагаме и вариант в събота и неделя .
Подготовката включва :
- Работа върху основните умения четене с разбиране , слушане , писане и говорене
- Подготовка върху програмата за Държавен зрелостен изпит .
- Задълбочена работа в областта на граматиката , лексиката и стилистиката , както и върху практическото им
прилагане на предстоящия зрелостен изпит .
- Пробни изпити
- Оценяване и рецензии
Графикът на занятията е съобразен с времето на учениците .
Предлагаме :
Курс от 130 уч. часа
Курс от 90 уч. часа
Курс от 60 уч. часа
Индивидуален курс по учебен план .
Интензивността зависи от показаното от учениците на тест за входящо ниво . Тестът е безплатен и се провежда в
дните от понеделник до петък .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 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/106182/angliyski-ezik--podgotovka-za-matura

Български език за чужденци – корпоративно обучение
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
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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
-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. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/106181/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

Френски език първо ниво- за начинаещи
За повече информация:
GSM 0878 467 429
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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 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/106180/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

Английски език - корпоративно обучение
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
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 .
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 ,
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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/106179/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

Раздавачи на брошури за турска кебапчийница в Северна Англия
Британска компания за подбор на персонал BERRO EUROPE (UK) LTD набира турско-говорящи работници-раздавачи на
брошури за турска кебапчийница в Северна Англия. Кандидатите, желаещи тази позиция трябва да отговарят на
следните изисквания:
• Да са на възраст между 18 и 33 години;
• Да имат познания по английски и турски език;
• Кандидатите да нямат сериозни здравословни проблеми и да са с чисто съдебно минало;
• Работниците трябва да умеят да привличат клиенти.
За раздавачите на брошури и рекламни флаери не им е необходим предишен работен опит.
Работодателите предлагат отлично седмично заплащане и дългосрочна работа (минимум 12 месеца). Така също се
предлага и безплатна храна и квартира.
На одобрените кандидати, фирмата-посредник съдейства за получаването на иншурънс номер, отваряне на банкова
сметка в Англия и т.н.
За повече информация, моля да се обадите на телефон: 00447582810663 или да изпратите имейл на: recruit@berro.co.uk ,
или ни пишете по skype: berro.2 , посочвайки имена, възраст и задължително телефон за обратна връзка.
http://obiavidnes.com/obiava/106178/razdavachi-na-broshuri-za-turska-kebapchiynica-v-severna-angliya

0886090826 ВНИМАНИЕ ИЗМАМА...ДОКАЗАНА ОТ БНТ2
http://bnt.bg/bnt2-regionalni/bnt2-varna/kak-da-se-predpazim-ot-izmami-za-rabota-v-chuzhbina
ГЛЕДАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОЗИ КЛИП И ТЕЛЕФОНИЯ НОМЕР В КЛИПА.
ТЕЛ: 0886090826
СЛУШАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО КАК В ЧЕХИЯ ПРИ ПРИСТИГАНЕТО ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТИТЕ И 150 ЕВРО КОМИСИОНО
като от тези пари измамника на тази госпожа в Чехия и изпраща половината и се съобщава,че вече има измамени по
тази обява. А най вероятно от БНТ 2 са измамници и тези хора за които е репортажа са честни и почтени.
http://obiavidnes.com/obiava/106177/0886090826-vnimanie-izmamadokazana-ot-bnt2

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/106176/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
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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/106175/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv--ruse-shumen-veliko-tyrnovo-varna

Заеми до 10 000 евро
Заеми до 10 000 евро. Годишна лихва 19%.
500 – 3000 euro bor
http://obiavidnes.com/obiava/106174/zaemi-do-10-000-evro

Инкубатори - 30 % лятна промоция
Инкубатори - 30 % лятна промоция до края на Септември.ПОЗВЪНИ И ЗАТВОРИ - Ние ще Ви се обадим!
Инкубатор полуавтоматичен 40 бр. яйца, аналогов теморегулатор 95 лв.
Инкубатор полуавтоматичен 60 бр. яйца, аналогов теморегулатор 145 лв.
Инкубатор полуавтоматичен 80 бр. яйца, аналогов теморегулатор 175 лв.
Инкубатор автоматичен 40бр. яйца, аналогов теморегулатор 145 лв.
Инкубатор автоматичен 60бр. яйца, аналогов теморегулатор 175 лв.
Инкубатор полуавтоматичен 40 бр. яйца,снабден с прецизен терморегулатор с PIC контролер и дисплей (плюс- минус 0,1
градуса) 145 лв.
Инкубатор полуавтоматичен 60 бр. яйца,снабден с прецизен терморегулатор с PIC контролер и дисплей (плюс- минус 0,1
градуса) 175 лв.
Инкубатор автоматичен 40 бр. яйца,снабден с прецизен терморегулатор с PIC контролер и дисплей(плюс- минус 0,1
градуса) 175 лв.
Инкубатор автоматичен 60 бр. яйца,снабден с прецизен терморегулатор с PIC контролер и дисплей(плюс- минус 0,1
градуса) 195лв.
Терморегулатор - аналогов 35 лв.
Тррморегулатор - PIC контролер 49 лв.
Реле за време - аналогово (включва и изключва моторчето, което върти яйцата) 35 лв.
Реле за време - PIC контролер(включва и изключва моторчето, което върти яйцата) 49 лв.
Доставка с ЕКОНТ - ползвате 20% отстъпка!!
Вижте клипчетата в нашия сайт показващи работата на инкубаторите ни, a не обяснения по телефона (Често
откровени лъжи)
https://www.youtube.com/watch?v=4UEOAA4Isvo
http://inkubatorbg.tk
ДОБРИЯ СТОПАНИН МИСЛИ ОТ РАНО!
http://obiavidnes.com/obiava/106173/inkubatori---30--lyatna-promociya

ДИАМАНТЕНА ПИЛА SCHOLL ЗА НАПУКАНИ ПЕТИ И МАЗОЛИ **от 58 на 28 лв.
ДИАМАНТЕНА ПИЛА SCHOLL ЗА
НАПУКАНИ ПЕТИ И МАЗОЛИ
Практична и лесна за употреба, диамантената пила за стъпала SCHOLL- Англия е чудесен инструмент за педикюр в
домашни условия. Благодарение на въртеливото движение на специалната ролкова глава, само за няколко минути
ходилата стават отново меки и кадифено гладки.
Ролковата пила е покрита с фини синтетични диамантени кристали, а рискът от нараняване е напълно елиминиран
чрез системата за контрол на натиска. В момента, в който се упражни по-силен натиск, главата спира да се върти.
ПРЕДИМСТВА:
- бърз, лесен и безопасен педикюр при домашни условия;
- удобна ергономична дръжка за стабилен захват;
- без остри ръбове, без режещи компоненти, без риск от нараняване;
- захранване със стандартни 4 бр. батерии 1.5V AA;
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- ролката може да се сваля и почиства с вода;
- предлагат се резервни ролки.
УПОТРЕБА:
Преди да се пристъпи към употреба се отвърта капачката в основата и се поставят батериите, като се спазват
полюсите. Отстранява се защитната капачка на ролката. Проверява се ролковата глава дали е захваната стабилно.
Уредът не се включва преди да е поставена ролковата глава. Пилата се използва само върху суха кожа. Уредът се
включва чрез завъртане на сребърния пръстен в средата на корпуса наляво, след което ролковата глава леко се плъзва
върху загрубялата кожа. Не натискайте твърде силно, защото уредът може да спре.
Изключването на уреда се извършва чрез завъртане на сребърния пръстен надясно. Проверява се дали е постигнат
желания резултат. При необходимост по същия начин се продължава до постигане на желаното ниво на гладкост на
кожата.
След приключване избършете или изплакнете краката, за да се отстранят останалите парченца мъртва кожа.
Желателно е след процедурата да се нанесе хидратиращ крем за крака.
БЕЗОПАСНОСТ:
- използвайте уреда само върху загрубяла кожа на краката;
- да не се използва върху други части на тялото;
- задържайте максимум 3-4 сек. на един участък.
- да не се използва върху наранена, възпалена или раздразнена кожа;
ако кожата се раздразни или възпали, спрете употребата;
- не потапяйте уреда във вода и го съхранявайте на сухо място,
Комплектът съдържа:
- ролкова пила SCHOLL;
- ролкова глава;
- пластмасов предпазител за ролковата глава;
- алкални батерии 1,5V АА- 4 бр.- не се прилагат.
ВИДЕОКЛИПОВЕ:
https://youtu.be/A2I6uIJv7hs -руски ез.
https://youtu.be/qoRjOkDy-Ns - руски ез.
https://youtu.be/PavLRsSv4BM
https://youtu.be/HPDN9rsCuSY
https://youtu.be/yj7FGZjpLwc
https://youtu.be/y0xfhYmml9Q
https://youtu.be/yj7FGZjpLwc
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
- пилата да се използва само върху загрубяла кожа на краката;
- да не се използва върху наранена и възпалена кожа
и други части на тялото;
- само ролката може да се сваля и почиства с вода;
- пилата не е подходяща за хора с диабет и бременни жени.
Произход: SCHOLL- Англия
Производител: Китай
ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА: 28 лв.
Резервни ролки: 1 бр.- 5 лв./бр.; 2 бр.- 9 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на”Еконт Експрес” с наложен платеж, такса при
получаване от офиса 3,50 лв., до адрес 5,60 лв. и получаване
на следващия ден, а до селища без офис на Еконт таксата е
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6,90 лв. и получаване до три работни дни.
Клиентите ползват намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
0887/255 692; 02/855 2635; 0876/702 828
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/106172/diamantena-pila-scholl-za-napukani-peti-i-mazoli--ot--58-na-28-lv

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/106171/30-50-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/106170/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Magic Ex Hose маркуч екс хос Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose маркуч екс хос
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!

Страница 84/124

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

27.09.2015

Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/106169/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

Мрежа против насекоми с магнити
Мрежа против насекоми с магнити
за врати, с размери 100/200см.
Нов продукт на българският пазар, нашите мрежи са удобен и евтин начин да се предпазите от досадните насекоми през
лятото.
Благодарение на 18-те магнитни закопчалки, разположени на стратегически места, всички могат да влизат и излизат
свободно.
Магнитната лента се самозатваря след Вас, защитавайки дома Ви от насекоми. Мрежата е за дървени, пластмасови и
алуминиеви дограми.
4На дървени дограми се прикрепя с кабарчета, на пластмасови и алуминиеви дограми се закрепя с двустранно залепваща
лента(скоч).
Комплектът включва:
- Мрежа с размер 100 х 200 см
- Магнитна лента
- Кабарчета
-двустранно залепващи лепенки
-Цвят черен
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/106168/mreja-protiv-nasekomi-s-magniti

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

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

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
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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.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/106167/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

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.
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За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/106166/stik-za-selfi-s-vgraden-bluetooth

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

Масажните легла "" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката 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/106165/masajna-kushetka--dvusekcionna

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!
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Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/106164/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

Елегантни дамски часовници
В нашия магазин може да намерите различни видове часовници – спортни, спортно елегантни, ежедневни, класически и
официални.
B зaвиcимocт oт cъoтвeтния пoвoд, cтил и индивидyaлнocт, може да изберете пoдxoдящaтa фopмa, мoдeл, цвят,
материал и производител,
кoитo дa бъдaт пepфeктния зaвъpшeк нa цялocтнoтo мy излъчвaнe. телфон за връзка 0888873880 http://shoppy.click/
http://obiavidnes.com/obiava/106163/elegantni-damski-chasovnici

Икономия на ел.енергия - за повече информация 0896917933
Икономия на ел.енергия - за повече информация 0896917933
http://obiavidnes.com/obiava/106162/ikonomiya-na-elenergiya---za-poveche-informaciya-0896917933

Качествени врати на достъпни цени
Врати Doormann Добрич Ви предлага най-новите модели врати на добри цени. За да се уверите ни посетете на
http://dobrich.doormann.bg / или заповядайте в магазина ни на адрес Добрич: ул. Генерал Гурко, 11 / срещу спирката на
Бакарди / тел: 0895 69 10 93. Очакваме Ви!!!
http://obiavidnes.com/obiava/106161/kachestveni-vrati-na-dostypni-ceni

Ремонт на пластмасови волани, ръкохватки, кори на врати и други
-

Професионално боядисване на кожа, автомобилни седалки, волани, мека мебел, детайли от интериора.
Ремонт на пластмасови волани, ръкохватки, кори на врати и други.
Експертно мнение, консултация и решения, по всякакви проблеми, свързани с автомобилния интериор.
Работим с куриери в България и ЕС.
Повече за нас на адрес: www.avtointerior.com

„АВТОИНТЕРИОР” 2000 Тел. 0878 254 354
http://obiavidnes.com/obiava/106160/remont-na-plastmasovi-volani-rykohvatki-kori-na-vrati-i-drugi

Професионално боядисване на кожа, автомобилни седалки, волани, мека мебел, детайли от
интериора
-

Професионално боядисване на кожа, автомобилни седалки, волани, мека мебел, детайли от интериора.
Ремонт на пластмасови волани, ръкохватки, кори на врати и други.
Експертно мнение, консултация и решения, по всякакви проблеми, свързани с автомобилния интериор.
Работим с куриери в България и ЕС.
Повече за нас на адрес: www.avtointerior.com

„АВТОИНТЕРИОР” 2000 Тел. 0878 254 354
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http://obiavidnes.com/obiava/106159/profesionalno-boyadisvane-na-koja-avtomobilni-sedalki-volani-meka-mebel-detay

КУПУВАМЕ 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
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, копира съдържанието на наши обяви , завлича клиентите
със солидни суми без да е свършил обещаното , няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право ,
наизустил е няколко изречения с които зарибява жертвите си и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
Правна Кантора БЪЛГАРИЯ , БИЗНЕС КОНСУЛТ , PRETOR GROUP Ltd. , PRAVNA KANTORA Bg. , Правна кантора
гр.Пловдив ул."4-ти Януари" № 28 ....
Копирайте тел. номера, които оставя за контакти - 0892918797, 0897558320, 0878166316, 0885498209, 0886346230 поставете ги в ГУГЪЛ и ще се запознаете с още няколко фалшиви самоличности. . .
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище, за когото направете справка в
ГУГЪЛ ... !
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/106158/kupuvame-firmi--et-ood-eood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solida
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ИЗКУПУВАМЕ Фирми : ЕООД, ООД, 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
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, копира съдържанието на наши обяви , завлича клиентите
със солидни суми без да е свършил обещаното , няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право ,
наизустил е няколко изречения с които зарибява жертвите си и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
Правна Кантора БЪЛГАРИЯ , БИЗНЕС КОНСУЛТ , PRETOR GROUP Ltd. , PRAVNA KANTORA Bg. , Правна кантора
гр.Пловдив ул."4-ти Януари" № 28 ....
Копирайте тел. номера, които оставя за контакти - 0892918797, 0897558320, 0878166316, 0885498209, 0886346230 поставете ги в ГУГЪЛ и ще се запознаете с още няколко фалшиви самоличности. . .
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище, за когото направете справка в
ГУГЪЛ ... !
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/106157/izkupuvame-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarn
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ОСВОБОЖДАВАНЕ 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 !
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, копира съдържанието на наши обяви , завлича клиентите
със солидни суми без да е свършил обещаното , няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право ,
наизустил е няколко изречения с които зарибява жертвите си и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
Правна Кантора БЪЛГАРИЯ , БИЗНЕС КОНСУЛТ , PRETOR GROUP Ltd. , PRAVNA KANTORA Bg. , Правна кантора
гр.Пловдив ул."4-ти Януари" № 28 ....
Копирайте тел. номера, които оставя за контакти - 0892918797, 0897558320, 0878166316, 0885498209, 0886346230 поставете ги в ГУГЪЛ и ще се запознаете с още няколко фалшиви самоличности. . .
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище, за когото направете справка в
ГУГЪЛ ... !
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/106156/specializirani-pravni-uslugi-za-izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya

Юридическо Съдействие за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕТ, ООД, ЕООД, АД, ЕАД
със Задължения + Освобождаваме от СОЛИДАРНАТА Отговорност !
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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 !
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, копира съдържанието на наши обяви , завлича клиентите
със солидни суми без да е свършил обещаното , няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право ,
наизустил е няколко изречения с които зарибява жертвите си и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
Правна Кантора БЪЛГАРИЯ , БИЗНЕС КОНСУЛТ , PRETOR GROUP Ltd. , PRAVNA KANTORA Bg. , Правна кантора
гр.Пловдив ул."4-ти Януари" № 28 ....
Копирайте тел. номера, които оставя за контакти - 0892918797, 0897558320, 0878166316, 0885498209, 0886346230 поставете ги в ГУГЪЛ и ще се запознаете с още няколко фалшиви самоличности. . .
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище, за когото направете справка в
ГУГЪЛ ... !
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/106155/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 +
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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 !
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, копира съдържанието на наши обяви , завлича клиентите
със солидни суми без да е свършил обещаното , няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право ,
наизустил е няколко изречения с които зарибява жертвите си и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
Правна Кантора БЪЛГАРИЯ , БИЗНЕС КОНСУЛТ , PRETOR GROUP Ltd. , PRAVNA KANTORA Bg. , Правна кантора
гр.Пловдив ул."4-ти Януари" № 28 ....
Копирайте тел. номера, които оставя за контакти - 0892918797, 0897558320, 0878166316, 0885498209, 0886346230 поставете ги в ГУГЪЛ и ще се запознаете с още няколко фалшиви самоличности. . .
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище, за когото направете справка в
ГУГЪЛ ... !
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/106154/pokupko---prodajba-na-firmi---et-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdav

Изработка на Автобиография, Мотивационно писмо
До 3 / три / работни дни :
български език - 15 лв.
английски език - 20 лв.
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руски език - 20 лв.
немски език - 23 лв.
френски език - 25 лв.
До 1 / един / работен ден :
български език - 20 лв.
английски език - 25 лв.
руски език - 25 лв.
немски език - 28 лв.
френски език - 30 лв.
До 4 / четири / работни часа :
български език - 30 лв.
английски език - 35 лв.
руски език - 35 лв.
немски език - 38 лв.
френски език - 40 лв.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0884123908 / http://new-way.alle.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/106153/izrabotka-na-avtobiografiya-motivacionno-pismo

Купуваме-АД ЕАД ООД ЕООД гр.Варна.................
Юридическо съдействие за Продажба и Прехвърляне на фирми със финансови /задължения/,юридически проблеми-от
всички бизнес сектори и региони на България.
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/.
Продажба на Фирма ЕООД ООД. по Чл. 129.(1)(2) Чл. 130. от ТЪРГОВСКИ ЗАКОН.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма,ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
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.
Свържете се с нас по всяко време,
включително и през почивните дни.
Контакти GSM:0892918797 http://businessbg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/106152/kupuvame-ad-ead-ood-eood-grvarna

Купуваме-АД ЕАД ООД ЕООД гр.Варна
Юридическо съдействие за Продажба и Прехвърляне на фирми със финансови /задължения/,юридически проблеми-от
всички бизнес сектори и региони на България.
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/.
Продажба на Фирма ЕООД ООД. по Чл. 129.(1)(2) Чл. 130. от ТЪРГОВСКИ ЗАКОН.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма,ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
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Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Свържете се с нас по всяко време,
включително и през почивните дни.
Контакти GSM:0892918797 http://businessbg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/106151/kupuvame-ad-ead-ood-eood-grvarna

Превод на Документи, Цяла БългариЯ
Превод на документи (Цени за страница):
До 3 /три/ работни дни:
- български език - 5 лв
- френски език - 12 лв..
- английски език - 7 лв.
- руски език - 8 лв.
- немски език - 10 лв.
До 1 / един / работен ден:
- български език - 10 лв.
- английски език - 12 лв.
- руски език - 13 лв.
- немски език - 15 лв. френски език - 17 лв.
До 4 / четири / работни часа:
- български език - 20 лв.
- английски език - 22 лв.
- руски език - 23 лв.
- немски език - 25 лв.
- френски език - 27 лв.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0884123908 / http://new-way.alle.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/106150/prevod-na-dokumenti-cyala-bylgariya

Английски / Немски език, групово обучение нива А1, А2, В1, В2 / 60 учебни часа
Запишете се сега за курс (60 учебни часа) групово обучение по английски / немски език - нива А1, А2 на удивителната цена
от 130 лева и нива В1, В2 само за 180 лева!!!Завършете сезона с тази прекрасна стъпка напред!
Курсът включва:
• входящ тест;
• двама преподаватели (теория и практика);
• текстове за слушане с разбиране;
• текстове за четене с разбиране;
• допълнителни учебни материали за часовете;
• примерни тестове;
• удостоверение при успешно взет финален изпит и за брой часове.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0884123908
http://obiavidnes.com/obiava/106149/angliyski--nemski-ezik-grupovo-obuchenie-niva-a1-a2-v1-v2--60-uchebni-chasa

Изработка на Автобиография, Мотивационно писмо
До 3 / три / работни дни :
български език - 15 лв.
английски език - 20 лв.
руски език - 20 лв.
немски език - 23 лв.
френски език - 25 лв.
До 1 / един / работен ден :
български език - 20 лв.
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английски език - 25 лв.
руски език - 25 лв.
немски език - 28 лв.
френски език - 30 лв.
До 4 / четири / работни часа :
български език - 30 лв.
английски език - 35 лв.
руски език - 35 лв.
немски език - 38 лв.
френски език - 40 лв.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0884123908 / http://new-way.alle.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/106148/izrabotka-na-avtobiografiya-motivacionno-pismo

Индивидуално Български език за чужденци
Пакет 60 уч. часа: 3 индивидуални посещения седмично по 3 часа (астрономически), продължителност 1 месец
Само за * 290 лв. вместо 340 лв.
Пакет 60 уч. часа: 2 индивидуални посещения седмично по 2 часа (астрономически), продължителност 2 месеца
Само за * 315лв. вместо 370 лв.
За времевия диапазон 11:00 - 16:00 от понеделник до петък.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0884123908
http://obiavidnes.com/obiava/106147/individualno-bylgarski-ezik-za-chujdenci

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

Индивидуално Немски език
Пакет 60 уч. часа: 3 индивидуални посещения седмично по 3 часа (астрономически), продължителност 1 месец
Само за * 290 лв. вместо 340 лв.
Пакет 60 уч. часа: 2 индивидуални посещения седмично по 2 часа (астрономически), продължителност 2 месеца
Само за * 315лв. вместо 370 лв.
За времевия диапазон 11:00 - 16:00 от понеделник до петък.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0884123908
http://obiavidnes.com/obiava/106146/individualno-nemski-ezik

Индивидуално Френски език
Пакет 60 уч. часа: 3 индивидуални посещения седмично по 3 часа (астрономически), продължителност 1 месец
Само за * 290 лв. вместо 340 лв.
Пакет 60 уч. часа: 2 индивидуални посещения седмично по 2 часа (астрономически), продължителност 2 месеца
Само за * 315лв. вместо 370 лв.
За времевия диапазон 11:00 - 16:00 от понеделник до петък.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0884123908
http://obiavidnes.com/obiava/106145/individualno-frenski-ezik
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Индивидуално Руски език
Пакет 60 уч. часа: 3 индивидуални посещения седмично по 3 часа (астрономически), продължителност 1 месец
Само за * 290 лв. вместо 340 лв.
Пакет 60 уч. часа: 2 индивидуални посещения седмично по 2 часа (астрономически), продължителност 2 месеца
Само за * 315лв. вместо 370 лв.
За времевия диапазон 11:00 - 16:00 от понеделник до петък.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0884123908
http://obiavidnes.com/obiava/106144/individualno-ruski-ezik

почистване на домове и офис сгради
комплексно и професионално почистване на домове и офис сгради
http://obiavidnes.com/obiava/106143/pochistvane-na-domove-i-ofis-sgradi

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,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- 0886090826
http://obiavidnes.com/obiava/106142/chehiya-zakonna-rabota-s-dogovor-i-osigurovki-chrez-cheshka-agentura-bez-komision-v-b

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,
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 .
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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/106141/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--nemski--ruski

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
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/106140/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

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:
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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/106139/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

Готвачи по лиценз на МОН
Лицензиран център за професионално обучение "СТС" Варна организира и провежда професионален курс по
професия: Готвач, код: 811070
специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки, код: 8110701
Вие получавате:
- Обучение по теория и практика
- Обучение по уникална технология (live train)
- Преподавател: инженер-технолог по Обществено хранене и Туризъм
- CD – на български и английски език
- Обучение по НАССР системи / на български и английски език /
- Подготовка за интервюта на пасажерски кораби
- Съдействие при намиране на работа и консултации
- Държавна диплома – валидна във всички страни
http://obiavidnes.com/obiava/106138/gotvachi-po-licenz-na-mon

Сервитьор-Барман
Лицензиран център за професионално обучение "СТС" Варна организира и провежда професионален курс по
професия: Сервитьор –Барман, код: 811080
специалност: Обслужване на заведенията в Общественото хранене, код: 8110801
Вие получавате:
- Обучение по теория и практика
- CD – на български език
- Обучение по уникална технология (live train)
- Обучение по Силвър сървис и НАССР системи / на български и английски език /
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- Всички необходими материали и консумативи нужни по време на обучението
- Подготовка за интервюта на пасажерски кораби
- Съдействие при намиране на работа и консултации
- Държавна диплома – валидна във всички страни
http://obiavidnes.com/obiava/106137/servityor-barman

Камериер лицензиран курс
Лицензиран център за професионално обучение "СТС" Варна организира и провежда професионален курс по
професия: Камериер, код: 811030
специалност: Хотелиерство, код: 8110301
Вие получавате:
- Обучение по професията
- CD – на български език
- Преподавател: инженер-технолог по Обществено хранене и Туризъм
- Подготовка за интервюта на яхти и пасажерски кораби
- Консултации и съдействие при намиране на работа
- Държавна диплома – валидна във всички страни
http://obiavidnes.com/obiava/106136/kamerier-licenziran-kurs

Администратор в хотелиерството
Лицензиран център за професионално обучение "СТС" Варна организира и провежда професионален курс по
професия: Администратор в хотелиерството, код: 811020
специалност: Организация на обслужването в хотелиерството, код: 8110401
Вие получавате:
- Обучение по професията с хорариум 220 уч.ч
- CD – на български език
- Обучение по уникална технология (live train)
- Преподавател: инженер-технолог по Обществено хранене и Туризъм
- Подготовка за интервюта за хотели, яхти и пасажерски кораби
- Консултации и съдействие при намиране на работа
- Държавна диплома – валидна във всички страни
http://obiavidnes.com/obiava/106135/administrator-v-hotelierstvoto

Ресторантьор лицензиран курс
Лицензиран център за професионално обучение "СТС" Варна организира и провежда професионален курс по
професия: Ресорантьор, код: 811060
специалност: Производство и обслужване в ЗХР, код: 8110602
специалност: Кетъринг, код: 8110603
Вие получавате:
- Обучение по професията с хорариум 260 уч.ч
- CD – на български и английски език
- Обучение по уникална технология (live train)
- Преподавател: инженер-технолог по Обществено хранене и Туризъм
- Обучение по Силвър сървис и НАССР системи / на български и английски език /
- Подготовка за интервюта на яхти и пасажерски кораби
- Консултации и съдействие при намиране на работа
- Държавна диплома – валидна във всички страни
http://obiavidnes.com/obiava/106134/restorantyor-licenziran-kurs
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Хотелиер лицензиран курс
Лицензиран център за професионално обучение "СТС" Варна организира и провежда професионален курс по
професия: Хотелиер, код: 811010
специалност: Организация на хотелиерството, код: 8110101
Вие получавате:
- Обучение по професията с хорариум 280 уч.ч
- CD – на български език и английски език
- Преподавател: инженер-технолог по Обществено хранене и Туризъм
- Подготовка за интервюта за хотели и хотелски комплекси
- Консултации и съдействие при намиране на работа
- Държавна диплома – валидна във всички страни
http://obiavidnes.com/obiava/106133/hotelier-licenziran-kurs

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/106132/30-50-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/106131/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа в складове,цехове,производство,строителство.Осигурени всички условия-спане,аванси,договор.Заплащане
700-1200 евро.Ние се намираме в Чехия и ви гарантираме посрещане,настаняване и коректност.За справки и записване
тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/106130/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа в складове,цехове,производство,строителство.Осигурени всички условия-спане,аванси,договор.Заплащане
700-1200 евро.Ние се намираме в Чехия и ви гарантираме посрещане,настаняване и коректност.За справки и записване
тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
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http://obiavidnes.com/obiava/106129/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа в складове,цехове,производство,строителство.Осигурени всички условия-спане,аванси,договор.Заплащане
700-1200 евро.Ние се намираме в Чехия и ви гарантираме посрещане,настаняване и коректност.За справки и записване
тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/106128/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа в складове,цехове,производство,строителство.Осигурени всички условия-спане,аванси,договор.Заплащане
700-1200 евро.Ние се намираме в Чехия и ви гарантираме посрещане,настаняване и коректност.За справки и записване
тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/106127/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа в складове,цехове,производство,строителство.Осигурени всички условия-спане,аванси,договор.Заплащане
700-1200 евро.Ние се намираме в Чехия и ви гарантираме посрещане,настаняване и коректност.За справки и записване
тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/106126/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа в складове,цехове,производство,строителство.Осигурени всички условия-спане,аванси,договор.Заплащане
700-1200 евро.Ние се намираме в Чехия и ви гарантираме посрещане,настаняване и коректност.За справки и записване
тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/106125/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа в складове,цехове,производство,строителство.Осигурени всички условия-спане,аванси,договор.Заплащане
700-1200 евро.Ние се намираме в Чехия и ви гарантираме посрещане,настаняване и коректност.За справки и записване
тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/106124/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа в складове,цехове,производство,строителство.Осигурени всички условия-спане,аванси,договор.Заплащане
700-1200 евро.Ние се намираме в Чехия и ви гарантираме посрещане,настаняване и коректност.За справки и записване
тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/106123/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа в складове,цехове,производство,строителство.Осигурени всички условия-спане,аванси,договор.Заплащане
700-1200 евро.Ние се намираме в Чехия и ви гарантираме посрещане,настаняване и коректност.За справки и записване
тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/106122/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа в складове,цехове,производство,строителство.Осигурени всички условия-спане,аванси,договор.Заплащане
700-1200 евро.Ние се намираме в Чехия и ви гарантираме посрещане,настаняване и коректност.За справки и записване
тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/106121/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya
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РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа в складове,цехове,производство,строителство.Осигурени всички условия-спане,аванси,договор.Заплащане
700-1200 евро.Ние се намираме в Чехия и ви гарантираме посрещане,настаняване и коректност.За справки и записване
тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/106120/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа в складове,цехове,производство,строителство.Осигурени всички условия-спане,аванси,договор.Заплащане
700-1200 евро.Ние се намираме в Чехия и ви гарантираме посрещане,настаняване и коректност.За справки и записване
тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/106119/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа в складове,цехове,производство,строителство.Осигурени всички условия-спане,аванси,договор.Заплащане
700-1200 евро.Ние се намираме в Чехия и ви гарантираме посрещане,настаняване и коректност.За справки и записване
тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/106118/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа в складове,цехове,производство,строителство.Осигурени всички условия-спане,аванси,договор.Заплащане
700-1200 евро.Ние се намираме в Чехия и ви гарантираме посрещане,настаняване и коректност.За справки и записване
тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/106117/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа в складове,цехове,производство,строителство.Осигурени всички условия-спане,аванси,договор.Заплащане
700-1200 евро.Ние се намираме в Чехия и ви гарантираме посрещане,настаняване и коректност.За справки и записване
тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/106116/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа в складове,цехове,производство,строителство.Осигурени всички условия-спане,аванси,договор.Заплащане
700-1200 евро.Ние се намираме в Чехия и ви гарантираме посрещане,настаняване и коректност.За справки и записване
тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/106115/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Работа в складове,цехове,производство,строителство.Осигурени всички условия-спане,аванси,договор.Заплащане
700-1200 евро.Ние се намираме в Чехия и ви гарантираме посрещане,настаняване и коректност.За справки и записване
тел.00420770620987 от 09.00 до 19.00 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/106114/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В БЪЛГАРИЯ / СЧЕТОВОДИТЕЛ/КА
ОСНОВНИ ДЕТАЙЛИ:
• Позиция: Счетоводител/ ка
• Локация: Благоевград, България
• Тип на офертата:Целогодишна
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work &Travel, програми за стаж и културен обмен.
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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
info@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106113/rabota-v-bylgariya--schetovoditelka

РАБОТА В БЪЛГАРИЯ / СЧЕТОВОДИТЕЛ/КА
ОСНОВНИ ДЕТАЙЛИ:
• Позиция: Счетоводител/ ка
• Локация: Благоевград, България
• Тип на офертата:Целогодишна
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
info@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106112/rabota-v-bylgariya--schetovoditelka

РАБОТА В БЪЛГАРИЯ / ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО НЕМСКИ ЕЗИК
ОСНОВНИ ДЕТАЙЛИ:
• Позиция: Преподавател по немски език
• Локация: София, България
• Частен проект
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
info@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106111/rabota-v-bylgariya--prepodavatel--po-nemski-ezik

РАБОТА В БЪЛГАРИЯ / ОФИС АСИСТЕНТ
ОСНОВНИ ДЕТАЙЛИ:
• Позиция: ОФИС АСИСТЕНТ
• Локация: Благоевград, България
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 104/124

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

27.09.2015

https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
info@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106110/rabota-v-bylgariya--ofis-asistent

Радиолог – Германия
Заплата: €1200 - €1600 на месец
Квартира: Съдействие за намиране
Работни часове: 40 часа на седмица
Вид на офертата: Целогодишна
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/106109/radiolog--germaniya

Водачи на мотокар – Германия
Заплата: €8.35 - €10 бруто на час
Квартира: Съдействие за намиране
Работни часове: 35 – 40 часа на седмица
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
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
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106108/vodachi-na-motokar--germaniya

Водопроводчици – Южна Германия
Заплата: €1200- 1300 нетно месечно възнаграждение
Квартира: Съдействие за намиране
Работни часове: 40 часа на седмица
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
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
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106107/vodoprovodchici---yujna-germaniya

Ел Техници – Южна Германия
Заплата: €1200- 1300 нетно месечно възнаграждение
Квартира: Съдействие за намиране
Работни часове: 40 часа на седмица
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
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
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106106/el-tehnici---yujna-germaniya

Заварчици – Южна Германия
Заплата: €1200- 1300 нетно месечно възнаграждение
Квартира: Съдействие за намиране
Работни часове: 40 часа на седмица
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
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
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106105/zavarchici---yujna-germaniya

Шлосери – Южна Германия
Заплата: €1200- 1300 нетно месечно възнаграждение
Квартира: Съдействие за намиране
Работни часове: 40 часа на седмица
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
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
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106104/shloseri---yujna-germaniya
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Шлосери – Северна Германия
Заплата: €11,50 бруто на час
Квартира: Съдействие за намиране
Работни часове: 35 – 50 часа на седмица
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
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
http://obiavidnes.com/obiava/106103/shloseri--severna-germaniya

Заварчици – Северна Германия
Заплата: €11,50 бруто на час
Квартира: Съдействие за намиране
Работни часове: 40 часа на седмица
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
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
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106102/zavarchici--severna-germaniya

Индустриални работници - Северна Германия
Заплата: €11,50 бруто на час
Квартира: Съдействие за намиране
Работни часове: 40 часа на седмица
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
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
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106101/industrialni-rabotnici---severna-germaniya

Медицински сестри без език - Германия
Заплата: €1600 нетно месечно възнаграждение
Квартира: Съдействие за намиране
Работни часове: 40 часа на седмица
Вид на офертата: Целогодишна
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За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
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
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106100/medicinski-sestri-bez-ezik---germaniya

Медицински сестри- Германия
Заплата: €12-15 /бруто/ на час
Квартира: Съдействие за намиране
Работни часове: 38,5 часа на седмица
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
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
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106099/medicinski-sestri--germaniya

Детски медицински сестри- Германия
Заплата: €12-15 /бруто/ на час
Квартира: Съдействие за намиране
Работни часове: 38,5 часа на седмица
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
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
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106098/detski-medicinski-sestri--germaniya

Асистенти за гледане на възрастни хора - Германия
Заплата: €12-15 /бруто/ на час
Квартира: Съдействие за намиране
Работни часове: 38,5 часа на седмица
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
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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
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106097/asistenti-za-gledane-na-vyzrastni-hora---germaniya

Работници за автомивка - Англия
Заплата: 200P седмично +бакшиши
Квартира: Подсигурена – 40P (седмично)
Почивни дни: 1 почивен ден /седмично
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: uk@slava7.bg
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
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106096/rabotnici-za-avtomivka---angliya

Асистенти за гледане на възрастни хора - Англия
Заплата: 6.5P/ час
Квартира: Съдействие за намиране
Почивни дни: 2 почивни дни /седмично
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: uk@slava7.bg
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
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106095/asistenti-za-gledane-na-vyzrastni-hora---angliya

Медицински сестри - Англия
Заплата: 15.32P/ час
Квартира: Съдействие за намиране
Почивни дни: 2 почивни дни /седмично
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: uk@slava7.bg
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
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
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http://obiavidnes.com/obiava/106094/medicinski-sestri---angliya

Сервитьори (ки)- Англия
Заплата: 600P +бакшиши (в зависимост от опита)
Храна и квартира: Безплатни
Почивни дни: 1 почивен ден /седмично
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: uk@slava7.bg
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
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106093/servityori-ki--angliya

Готвачи (ки)- Англия
Заплата: 700-900P (в зависимост от опита)
Храна и квартира: Безплатни
Почивни дни: 1 почивен ден /седмично
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: uk@slava7.bg
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
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106092/gotvachi-ki--angliya

Advertising Sales Manager – Кипър
• Заплата – твърдо възнаграждение + бонуси
• Почивни дни: 2 почивни дни /седмично
• Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: cyprus@slava7.bg
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
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106091/advertising-sales-manager---kipyr

Media Buyer – Кипър
• Заплата – твърдо възнаграждение + бонуси
• Почивни дни: 2 почивни дни /седмично
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• Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: cyprus@slava7.bg
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
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106090/media-buyer---kipyr

Грил готвачи – Кипър
• Заплата – 800-1000Е (в зависимост от опита)
• Храна и квартира: Безплатни
• Почивни дни: 1 почивен ден /седмично
• Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: cyprus@slava7.bg
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
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106089/gril-gotvachi---kipyr

Готвачи – Кипър
• Заплата – 800-1100Е (в зависимост от опита)
• Храна и квартира: Безплатни
• Почивни дни: 1 почивен ден /седмично
• Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: cyprus@slava7.bg
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
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106088/gotvachi---kipyr

Работа за двойка – готвач/ка и служител/ка (ресторант) - Кипър
• Заплата: €900 нетно месечно възнаграждение за позицията Готвач/ка; €600 нетно месечно възнаграждение за
позицията Служител/ка ресторант
• Храна и квартира: Безплатни
• Почивни дни: 1 почивен ден /седмично
• Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: cyprus@slava7.bg
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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
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106087/rabota-za-dvoyka--gotvachka-i-slujitelka--restorant---kipyr

Take away служител (заведение за бързо хранене) - Кипър
• Заплата: 700Е
• Храна и квартира: Безплатни
• Почивни дни: 1 почивен ден /седмично
• Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: cyprus@slava7.bg
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
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106086/take-away-slujitel-zavedenie-za-byrzo-hranene---kipyr

Сервитьори(ки) и бармани (ки) – Кипър
• Заплата – 600-800Е + бакшиши (в зависимост от опита)
• Храна и квартира: Безплатни
• Почивни дни: 1 почивен ден /седмично
• Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: cyprus@slava7.bg
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
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106085/servityoriki-i-barmani-ki--kipyr

Шофьор на автовоз- Европа
Заплата: 1500Е (в зависимост от опита)
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: info@slava7.bg
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
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
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http://obiavidnes.com/obiava/106084/shofyor-na-avtovoz--evropa

Спедитор за Източна Европа- Белгия
Заплата: 2500-3500Е (в зависимост от опита)
Почивни дни: 2 почивни дни /седмично
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел.0876 59 27 27; 073/ 871 777
Е-mail: info@slava7.bg
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
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/106083/speditor-za-iztochna-evropa--belgiya

Английски / Немски език, групово обучение нива А1, А2, В1, В2 / 60 учебни часа
Запишете се сега за курс (60 учебни часа) групово обучение по английски / немски език - нива А1, А2 на удивителната цена
от 130 лева и нива В1, В2 само за 180 лева!!!Завършете сезона с тази прекрасна стъпка напред!
Курсът включва:
• входящ тест;
• двама преподаватели (теория и практика);
• текстове за слушане с разбиране;
• текстове за четене с разбиране;
• допълнителни учебни материали за часовете;
• примерни тестове;
• удостоверение при успешно взет финален изпит и за брой часове.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0884123908
http://obiavidnes.com/obiava/106082/angliyski--nemski-ezik-grupovo-obuchenie-niva-a1-a2-v1-v2--60-uchebni-chasa

Превод на Документи, Цяла БългариЯ
Превод на документи (Цени за страница):
До 3 /три/ работни дни:
- български език - 5 лв
- френски език - 12 лв..
- английски език - 7 лв.
- руски език - 8 лв.
- немски език - 10 лв.
До 1 / един / работен ден:
- български език - 10 лв.
- английски език - 12 лв.
- руски език - 13 лв.
- немски език - 15 лв. френски език - 17 лв.
До 4 / четири / работни часа:
- български език - 20 лв.
- английски език - 22 лв.
- руски език - 23 лв.
- немски език - 25 лв.
- френски език - 27 лв.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0884123908 / http://new-way.alle.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/106081/prevod-na-dokumenti-cyala-bylgariya

Страница 113/124

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

27.09.2015

Компютърни индивидуални обучения
* Компютърни обучения
• Офис Пакет – 10 лв./час
• Acrobat Reader – 10 лв./час
• Adobe Reader – 10 лв./час
• АutoCAD, MathCAD – 20лв./час
• Math LAB, GeoGebra – 20лв./час
HTML – 20 лв./час ------------гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0884123908 / http://new-way.alle.bg/
IV
http://obiavidnes.com/obiava/106080/kompyutyrni-individualni-obucheniya

Изработка на Автобиография, Мотивационно писмо
До 3 / три / работни дни :
български език - 15 лв.
английски език - 20 лв.
руски език - 20 лв.
немски език - 23 лв.
френски език - 25 лв.
До 1 / един / работен ден :
български език - 20 лв.
английски език - 25 лв.
руски език - 25 лв.
немски език - 28 лв.
френски език - 30 лв.
До 4 / четири / работни часа :
български език - 30 лв.
английски език - 35 лв.
руски език - 35 лв.
немски език - 38 лв.
френски език - 40 лв.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0884123908 / http://new-way.alle.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/106079/izrabotka-na-avtobiografiya-motivacionno-pismo

Индивидуално Български език за чужденци
Пакет 60 уч. часа: 3 индивидуални посещения седмично по 3 часа (астрономически), продължителност 1 месец
Само за * 290 лв. вместо 340 лв.
Пакет 60 уч. часа: 2 индивидуални посещения седмично по 2 часа (астрономически), продължителност 2 месеца
Само за * 315лв. вместо 370 лв.
За времевия диапазон 11:00 - 16:00 от понеделник до петък.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0884123908
http://obiavidnes.com/obiava/106078/individualno-bylgarski-ezik-za-chujdenci

Индивидуално Английски език
Пакет 60 уч. часа: 3 индивидуални посещения седмично по 3 часа (астрономически), продължителност 1 месец
Само за * 290 лв. вместо 340 лв.
Пакет 60 уч. часа: 2 индивидуални посещения седмично по 2 часа (астрономически), продължителност 2 месеца
Само за * 315лв. вместо 370 лв.
За времевия диапазон 11:00 - 16:00 от понеделник до петък.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0884123908
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http://obiavidnes.com/obiava/106077/individualno-angliyski-ezik

Индивидуално Немски език
Пакет 60 уч. часа: 3 индивидуални посещения седмично по 3 часа (астрономически), продължителност 1 месец
Само за * 290 лв. вместо 340 лв.
Пакет 60 уч. часа: 2 индивидуални посещения седмично по 2 часа (астрономически), продължителност 2 месеца
Само за * 315лв. вместо 370 лв.
За времевия диапазон 11:00 - 16:00 от понеделник до петък.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0884123908
http://obiavidnes.com/obiava/106076/individualno-nemski-ezik

Индивидуално Френски език
Пакет 60 уч. часа: 3 индивидуални посещения седмично по 3 часа (астрономически), продължителност 1 месец
Само за * 290 лв. вместо 340 лв.
Пакет 60 уч. часа: 2 индивидуални посещения седмично по 2 часа (астрономически), продължителност 2 месеца
Само за * 315лв. вместо 370 лв.
За времевия диапазон 11:00 - 16:00 от понеделник до петък.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0884123908
http://obiavidnes.com/obiava/106075/individualno-frenski-ezik

Индивидуално Руски език
Пакет 60 уч. часа: 3 индивидуални посещения седмично по 3 часа (астрономически), продължителност 1 месец
Само за * 290 лв. вместо 340 лв.
Пакет 60 уч. часа: 2 индивидуални посещения седмично по 2 часа (астрономически), продължителност 2 месеца
Само за * 315лв. вместо 370 лв.
За времевия диапазон 11:00 - 16:00 от понеделник до петък.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0884123908
http://obiavidnes.com/obiava/106074/individualno-ruski-ezik

Индивидуално Руски език
Пакет 60 уч. часа: 3 индивидуални посещения седмично по 3 часа (астрономически), продължителност 1 месец
Само за * 290 лв. вместо 340 лв.
Пакет 60 уч. часа: 2 индивидуални посещения седмично по 2 часа (астрономически), продължителност 2 месеца
Само за * 315лв. вместо 370 лв.
За времевия диапазон 11:00 - 16:00 от понеделник до петък.
гр. Варна, ул. Цар Симеон 1 6А, 0884123908
http://obiavidnes.com/obiava/106073/individualno-ruski-ezik

Интериорни врати от Декор Груп България
Декор Груп България е утвърдена фирма в сферата на блиндираните и интериорните врати, предлагаща разнообразен
асортимент от входни врати и интериорни врати с високо качество на своите продукти.
http://obiavidnes.com/obiava/106072/interiorni-vrati-ot-dekor-grup-bylgariya

ИЗКУПУВАМЕ Фирми : ЕООД, ООД, 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 !
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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 !
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, копира съдържанието на наши обяви , завлича клиентите
със солидни суми без да е свършил обещаното , няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право ,
наизустил е няколко изречения с които зарибява жертвите си и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
Правна Кантора БЪЛГАРИЯ , БИЗНЕС КОНСУЛТ , PRETOR GROUP Ltd. , PRAVNA KANTORA Bg. , Правна кантора
гр.Пловдив ул."4-ти Януари" № 28 ....
Копирайте тел. номера, които оставя за контакти - 0892918797, 0897558320, 0878166316, 0885498209, 0886346230 поставете ги в ГУГЪЛ и ще се запознаете с още няколко фалшиви самоличности. . .
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище, за когото направете справка в
ГУГЪЛ ... !
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/106071/izkupuvame-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarn

Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАНЕ 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
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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 !
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, копира съдържанието на наши обяви , завлича клиентите
със солидни суми без да е свършил обещаното , няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право ,
наизустил е няколко изречения с които зарибява жертвите си и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
Правна Кантора БЪЛГАРИЯ , БИЗНЕС КОНСУЛТ , PRETOR GROUP Ltd. , PRAVNA KANTORA Bg. , Правна кантора
гр.Пловдив ул."4-ти Януари" № 28 ....
Копирайте тел. номера, които оставя за контакти - 0892918797, 0897558320, 0878166316, 0885498209, 0886346230 поставете ги в ГУГЪЛ и ще се запознаете с още няколко фалшиви самоличности. . .
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище, за когото направете справка в
ГУГЪЛ ... !
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/106070/specializirani-pravni-uslugi-za-izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya

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
!
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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 !
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, копира съдържанието на наши обяви , завлича клиентите
със солидни суми без да е свършил обещаното , няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право ,
наизустил е няколко изречения с които зарибява жертвите си и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
Правна Кантора БЪЛГАРИЯ , БИЗНЕС КОНСУЛТ , PRETOR GROUP Ltd. , PRAVNA KANTORA Bg. , Правна кантора
гр.Пловдив ул."4-ти Януари" № 28 ....
Копирайте тел. номера, които оставя за контакти - 0892918797, 0897558320, 0878166316, 0885498209, 0886346230 поставете ги в ГУГЪЛ и ще се запознаете с още няколко фалшиви самоличности. . .
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище, за когото направете справка в
ГУГЪЛ ... !
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/106069/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
!
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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 !
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, копира съдържанието на наши обяви , завлича клиентите
със солидни суми без да е свършил обещаното , няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право ,
наизустил е няколко изречения с които зарибява жертвите си и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
Правна Кантора БЪЛГАРИЯ , БИЗНЕС КОНСУЛТ , PRETOR GROUP Ltd. , PRAVNA KANTORA Bg. , Правна кантора
гр.Пловдив ул."4-ти Януари" № 28 ....
Копирайте тел. номера, които оставя за контакти - 0892918797, 0897558320, 0878166316, 0885498209, 0886346230 поставете ги в ГУГЪЛ и ще се запознаете с още няколко фалшиви самоличности. . .
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище, за когото направете справка в
ГУГЪЛ ... !
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/106068/pokupko---prodajba-na-firmi---et-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdav

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
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Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/106067/30-50-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/106066/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

ДИАМАНТЕНА ПИЛА SCHOLL ЗА НАПУКАНИ ПЕТИ И МАЗОЛИ **от 58 на 28 лв.
ДИАМАНТЕНА ПИЛА SCHOLL ЗА
НАПУКАНИ ПЕТИ И МАЗОЛИ
Практична и лесна за употреба, диамантената пила за стъпала SCHOLL- Англия е чудесен инструмент за педикюр в
домашни условия. Благодарение на въртеливото движение на специалната ролкова глава, само за няколко минути
ходилата стават отново меки и кадифено гладки.
Ролковата пила е покрита с фини синтетични диамантени кристали, а рискът от нараняване е напълно елиминиран
чрез системата за контрол на натиска. В момента, в който се упражни по-силен натиск, главата спира да се върти.
ПРЕДИМСТВА:
- бърз, лесен и безопасен педикюр при домашни условия;
- удобна ергономична дръжка за стабилен захват;
- без остри ръбове, без режещи компоненти, без риск от нараняване;
- захранване със стандартни 4 бр. батерии 1.5V AA;
- ролката може да се сваля и почиства с вода;
- предлагат се резервни ролки.
УПОТРЕБА:
Преди да се пристъпи към употреба се отвърта капачката в основата и се поставят батериите, като се спазват
полюсите. Отстранява се защитната капачка на ролката. Проверява се ролковата глава дали е захваната стабилно.
Уредът не се включва преди да е поставена ролковата глава. Пилата се използва само върху суха кожа. Уредът се
включва чрез завъртане на сребърния пръстен в средата на корпуса наляво, след което ролковата глава леко се плъзва
върху загрубялата кожа. Не натискайте твърде силно, защото уредът може да спре.
Изключването на уреда се извършва чрез завъртане на сребърния пръстен надясно. Проверява се дали е постигнат
желания резултат. При необходимост по същия начин се продължава до постигане на желаното ниво на гладкост на
кожата.
След приключване избършете или изплакнете краката, за да се отстранят останалите парченца мъртва кожа.
Желателно е след процедурата да се нанесе хидратиращ крем за крака.
БЕЗОПАСНОСТ:
- използвайте уреда само върху загрубяла кожа на краката;
- да не се използва върху други части на тялото;
- задържайте максимум 3-4 сек. на един участък.
- да не се използва върху наранена, възпалена или раздразнена кожа;
ако кожата се раздразни или възпали, спрете употребата;
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- не потапяйте уреда във вода и го съхранявайте на сухо място,
Комплектът съдържа:
- ролкова пила SCHOLL;
- ролкова глава;
- пластмасов предпазител за ролковата глава;
- алкални батерии 1,5V АА- 4 бр.- не се прилагат.
ВИДЕОКЛИПОВЕ:
https://youtu.be/A2I6uIJv7hs -руски ез.
https://youtu.be/qoRjOkDy-Ns - руски ез.
https://youtu.be/PavLRsSv4BM
https://youtu.be/HPDN9rsCuSY
https://youtu.be/yj7FGZjpLwc
https://youtu.be/y0xfhYmml9Q
https://youtu.be/yj7FGZjpLwc
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
- пилата да се използва само върху загрубяла кожа на краката;
- да не се използва върху наранена и възпалена кожа
и други части на тялото;
- само ролката може да се сваля и почиства с вода;
- пилата не е подходяща за хора с диабет и бременни жени.
Произход: SCHOLL- Англия
Производител: Китай
ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА: 28 лв.
Резервни ролки: 1 бр.- 5 лв./бр.; 2 бр.- 9 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на”Еконт Експрес” с наложен платеж, такса при
получаване от офиса 3,50 лв., до адрес 5,60 лв. и получаване
на следващия ден, а до селища без офис на Еконт таксата е
6,90 лв. и получаване до три работни дни.
Клиентите ползват намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
0887/255 692; 02/855 2635; 0876/702 828
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/106065/diamantena-pila-scholl-za-napukani-peti-i-mazoli--ot--58-na-28-lv

Продажба на фирми
Купуваме Фирми АД ЕАД ООД ЕООД-Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения,юридически
проблеми,пред фалит или несъстоятелност!!!
Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения.
Продажба на Фирма ЕООД ООД.
ТЪРГОВСКИ ЗАКОН
Чл. 129. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на
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дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за
приемане на нов съдружник.
(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския
регистър.
Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски
срещу дела в капитала.
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/.
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.
Свържете се с нас по всяко време,
включително и през почивните дни.
Контакти GSM:0892918797 http://businessbg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/106064/prodajba-na-firmi

Купуваме-АД ЕАД ООД ЕООД
Купуваме Фирми АД ЕАД ООД ЕООД-Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения,юридически
проблеми,пред фалит или несъстоятелност!!!
Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения.
Продажба на Фирма ЕООД ООД.
ТЪРГОВСКИ ЗАКОН
Чл. 129. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на
дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за
приемане на нов съдружник.
(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския
регистър.
Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски
срещу дела в капитала.
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/.
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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Свържете се с нас по всяко време,
включително и през почивните дни.
Контакти GSM:0892918797 http://businessbg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/106063/kupuvame-ad-ead-ood-eood

Продажба на фирми
Купуваме Фирми АД ЕАД ООД ЕООД-Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения,юридически
проблеми,пред фалит или несъстоятелност!!!
Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения.
Продажба на Фирма ЕООД ООД.
ТЪРГОВСКИ ЗАКОН
Чл. 129. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на
дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за
приемане на нов съдружник.
(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския
регистър.
Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски
срещу дела в капитала.
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/.
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.
Свържете се с нас по всяко време,
включително и през почивните дни.
Контакти GSM:0892918797 http://businessbg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/106062/prodajba-na-firmi

Пелети от широколистна дървесина с отлично качество и цена от ПЕЛЕТИ-СОФИЯ.com
Отопление с пелети? Еко Партнер доставя безплатно пелети до врата на вашия дом! Пелетите са произведени
единствено и само от качествена широколистна или иглостна дървесина.Цените за доставка на пелети от
Пелети-София.com може да проверите, като посетите сайта ни!
http://obiavidnes.com/obiava/106061/peleti-ot-shirokolistna-dyrvesina-s-otlichno-kachestvo-i-cena-ot-peleti-sofiyacom

Сервиз за ремонт и монтаж на перални, миялни машини,бойлери Пловдив 0889564373
Сервиз за ремонт и монтаж на AEG, Bosch, Beko, Ariston, Candy, Elektrolux, Whirlpool, Zanussi, Fagor, Gorenje, Midea,
Indesit, перални, миялни машини, съдомиялни, сушилни, бойлери Електро и ВиК ремонти, подмяна, отстраняване на
повреди, монтажи и поддръжка. Коректност и качество на достъпни цени с посещение на място! Тел:
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(032)53-06-64,0889564373 Пловдив
http://obiavidnes.com/obiava/106060/serviz-za-remont-i-montaj-na--peralni-miyalni-mashiniboyleri-plovdiv-0889564373

Отпушване на тоалетни, мивки Пловдив 0889564373
Отпушване на тоалетни, мивки, канали , сифони с машина или ръчно.Коректност , бързина и качество от високо
квалифицирани специалисти, без почивен ден.Тел 032/53-06-64, 0889564373
http://obiavidnes.com/obiava/106059/otpushvane-na-toaletni-mivki--plovdiv---0889564373
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