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Инкубатори - Безплатна доставка до офис или адрес.
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/109503/inkubatori---bezplatna-dostavka-do-ofis-ili-adres

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
тел.0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/109289/detektivska-agenciya-star-0885350440

Изработка на уеб сайтове и SEO оптимизация от BEKYAROV.net
най-добри цени за изработка на уеб сайтове и SEO оптимизация за Google. Поръчай уеб сайт със собствен
административен панел на най-добра цена от BEKYAROV.net
http://obiavidnes.com/obiava/109511/izrabotka-na-ueb-saytove-i-seo-optimizaciya-ot-bekyarovnet

ЧЕХИЯ ЗАКОННА РАБОТА С ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНЦИЯ ПО
ЗАЕТОСТТА БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
ЧЕХИЯ БЕЗ ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА КОЯТО ЛИЧНО ВИ ПОСРЕЩА В ПРАГА И
НАСТАНЯВА С ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ 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/109467/chehiya-zakonna-rabota-s-dogovor-i-osigurovki-chrez-cheshka-agenciya-po-zaetostta-bez-

Маш. мазилка и замазка, всякакви строителни услуги и ремонти
Груб строеж , зидария , ремонт и направа на покриви , вътрешни и външни топлоизолации , машинна мазилка и замазка ,
машинно боядисване , хидроизолации , облицовка с камък , замазка , гипсова мазилка и шпакловка , теракот , гранитогрес ,
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фаянс , колор кит , латекс , боя , тапети ,всякакви декорации и декоративни мазилки , гипсокартон , окачени тавани
,скрито осветление ,ВиК ,Ел. инсталации ,ОиВ и др .Оглед ,безплатни консултации , оферта , договор ,
професионализъм,кратки срокове . Тел . за контакт - 0878 78 23 88 - Антон Стоянов .
http://obiavidnes.com/obiava/109510/mash-mazilka-i-zamazka-vsyakakvi-stroitelni-uslugi-i-remonti

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски балови Stidio
3DKOEV-DESIGN I-Pro
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски балови Stidio 3DKOEV-DESIGN I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор FULL HD Video GSM 0882870171 http://photokoev.site90.net Пловдив
http://obiavidnes.com/obiava/109509/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски балови Stidio
3DKOEV-DESIGN I-Pro
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски балови Stidio 3DKOEV-DESIGN I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор FULL HD Video GSM 0882870171 http://photokoev.site90.net Пловдив
http://obiavidnes.com/obiava/109508/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

Отдавам под наем в Плевен,Зъболекарски кабинет.
Отдавам под наем в Плевен,Зъболекарски кабинет.За кабинет, офис, заведение или др-наем 200лева--0885544373
http://obiavidnes.com/obiava/109507/otdavam-pod-naem-v-plevenzybolekarski-kabinet

ЖЕНА ЗА ГРЯХ РОДЕНА ВЪЗБУДЕНА И НАДАРЕНА gsm- 090 363 001 вътр 219
ЖЕНА ЗА ГРЯХ РОДЕНА ВЪЗБУДЕНА И НАДАРЕНА gsm- 090 363 001 вътр 219
http://obiavidnes.com/obiava/109506/jena-za-gryah-rodena-vyzbudena-i-nadarena---gsm--090-363-001-vytr-219

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/109505/30-50-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/
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http://obiavidnes.com/obiava/109504/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Демонтаж на климатици в София
Демонтажът на климатици не е от най-лесните задачи. В следващата статия ще запознаем през какви точно етапи
минава тази процедура. Ако искате да ви се демонтира климатик, свържете се с нашите техници и ще получите
невероятна цена за услугата.
http://obiavidnes.com/obiava/109502/demontaj-na-klimatici-v-sofiya

Продажба и Изкупуване на ЕООД ООД АД ЕАД
Investconsult Group-Предлагаме съдействие за продажба на фирма възможно най-бързо, с високо качество и на достъпни
цени, без излишна загуба на време и пари.
Изготвяне и подаване на всички необходими документи в Търговския регистър, без риск от отказ.
Съпровождане до Нотариус, без излишно чакане.
Гарантирано най-ниска цена, без скрити такси и хонорари.
Гарантирано качество, без притеснение от отказ.
300 лв/вкл. Държавна такса,Нотариус,хонорар/
Продажбата на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от 4 работни дни.
И всичко това с едно посещение в офиса ни!
Изкупуване и Прехвърляне на фирми със задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други
контрагенти.Свържете се с Нас.
Изкупуване и Прехвърляне на фирми ЕООД ООД по Чл. 129. (1)(2)Търговски закон.
Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски
срещу дела в капитала.
Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма,ново седалище и адрес за кореспонденция извършване на пълна промяна
на обстоятелствата.
Investconsult Group
Централен офис -гр.ПЛОВДИВ офиси гр.СОФИЯ гр.ВАРНА гр.БУРГАС
Телефон за контакти и обслужване на клиенти:0886072288
http://topbg1.blogspot.bg
Работно време-всеки ден от 9:30ч. - 19:00 ч. без почивен ден
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
http://obiavidnes.com/obiava/109501/prodajba-i-izkupuvane-na-eood-ood-ad-ead

Изкупуване и Прехвърляне на фирми със задължения..../////
Investconsult Group-Предлагаме съдействие за продажба на фирма възможно най-бързо, с високо качество и на достъпни
цени, без излишна загуба на време и пари.
Изготвяне и подаване на всички необходими документи в Търговския регистър, без риск от отказ.
Съпровождане до Нотариус, без излишно чакане.
Гарантирано най-ниска цена, без скрити такси и хонорари.
Гарантирано качество, без притеснение от отказ.
300 лв/вкл. Държавна такса,Нотариус,хонорар/
Продажбата на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от 4 работни дни.
И всичко това с едно посещение в офиса ни!
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Изкупуване и Прехвърляне на фирми със задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други
контрагенти.Свържете се с Нас.
Изкупуване и Прехвърляне на фирми ЕООД ООД по Чл. 129. (1)(2)Търговски закон.
Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски
срещу дела в капитала.
Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма,ново седалище и адрес за кореспонденция извършване на пълна промяна
на обстоятелствата.
Investconsult Group
Централен офис -гр.ПЛОВДИВ офиси гр.СОФИЯ гр.ВАРНА гр.БУРГАС
Телефон за контакти и обслужване на клиенти:0886072288
http://topbg1.blogspot.bg
Работно време-всеки ден от 9:30ч. - 19:00 ч. без почивен ден
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
http://obiavidnes.com/obiava/109500/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya

Топ матраци Блян
Матраци Блян, удобни и красиви, са гаранция за вашия добър и здравословен сън и украса за всяка спалня. Продуктите за
спалня с марка Блян са майсторски изработени и следват вековни традиции, доразвити с нови технологии и артистичен
дизайн.
http://obiavidnes.com/obiava/109499/top-matraci-blyan

Коледен заем - време е за подаръци...
Заеми до 5000 лв. Годишна лихва 13%. Максимален срок на погасяване 3 години. За повече информация вижте нашия сайт.
http://obiavidnes.com/obiava/109498/koleden-zaem---vreme-e-za-podaryci

Електрическa въдицa с дистанционно и автоматична смяна на режим
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
0892374714 www.doxy100.wix.com/ribar doxy100@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/109497/elektricheska-vydica-s-distancionno-i-avtomatichna-smyana-na-rejim

ЧЕРЕН ПЕТЪК - Инкубатори за чени кокошки :)
Вижте клипчетата в нашия сайт показващи работата на инкубаторите ни, a не обяснения по телефона (Често
откровени лъжи)
Инкубатори - автоматично и полуавтоматично въртене на яйцата (подарък сгъваема касетка за малки пиленца + 20%
коледно намаление от посочените цени)
40/60/80/100 яйца 145/175/245/280 лв, терморегулатор аналогов или с PIC контролер (0,1 градуса С)
и дисплей.
https://www.youtube.com/watch?v=trISQfvwzS4
https://www.youtube.com/watch?v=UL2QbDodaUY&feature=youtu.be
Http://inkubatorbg.tk
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http://obiavidnes.com/obiava/109496/cheren-petyk---inkubatori-za-cheni-kokoshki-

Краткосрочен заем до 500 лв
Краткосрочен заем до 500 лв. Гратисен период 1 м. Подробности в сайта.
http://obiavidnes.com/obiava/109495/kratkosrochen-zaem-do-500-lv

Частен Детектив/Детективска агенция Леон/Пловдив
Детективска агенция Леон Ви предлага професионална намеса относно - проучване, разследване, наблюдение и всичко в
сферата на личната и фирмена сигурност. Агенцията успешно ще установи дали притесненията Ви по даден казус са
основателни или не. Може да ни потърсите за решаване на случаи - 1/ Личен план, като - съмнение в изневяра,
установяване на причини за семейна криза, проблеми с малолетни и непълнолетни свързани с употреба на алкохол или
забранени вещества, изчезнали лица и др. . 2/Бизнес - желаете задълбочена информация за фирма, с която възнамерявате
да работите, проучване на кандидати за ваши служители, издирване на длъжници, подсигуряване на имотни сделки и др. .
Детективска агенция Леон Ви гарантира ефективност и дискретност.
http://obiavidnes.com/obiava/109494/chasten-detektivdetektivska-agenciya-leonplovdiv

Частен Детектив/Детективска агенция Леон/Пловдив
Детективска агенция Леон Ви предлага професионална намеса относно - проучване, разследване, наблюдение и всичко в
сферата на личната и фирмена сигурност. Агенцията успешно ще установи дали притесненията Ви по даден казус са
основателни или не. Може да ни потърсите за решаване на случаи - 1/ Личен план, като - съмнение в изневяра,
установяване на причини за семейна криза, проблеми с малолетни и непълнолетни свързани с употреба на алкохол или
забранени вещества, изчезнали лица и др. . 2/Бизнес - желаете задълбочена информация за фирма, с която възнамерявате
да работите, проучване на кандидати за ваши служители, издирване на длъжници, подсигуряване на имотни сделки и др. .
Детективска агенция Леон Ви гарантира ефективност и дискретност.
http://obiavidnes.com/obiava/109493/chasten-detektivdetektivska-agenciya-leonplovdiv

Частен Детектив/Детективска агенция Леон/Пловдив
Детективска агенция Леон Ви предлага професионална намеса относно - проучване, разследване, наблюдение и всичко в
сферата на личната и фирмена сигурност. Агенцията успешно ще установи дали притесненията Ви по даден казус са
основателни или не. Може да ни потърсите за решаване на случаи - 1/ Личен план, като - съмнение в изневяра,
установяване на причини за семейна криза, проблеми с малолетни и непълнолетни свързани с употреба на алкохол или
забранени вещества, изчезнали лица и др. . 2/Бизнес - желаете задълбочена информация за фирма, с която възнамерявате
да работите, проучване на кандидати за ваши служители, издирване на длъжници, подсигуряване на имотни сделки и др. .
Детективска агенция Леон Ви гарантира ефективност и дискретност.
http://obiavidnes.com/obiava/109492/chasten-detektivdetektivska-agenciya-leonplovdiv

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/109491/blindirani-vrati-na-primamlivi-ceni

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/109490/blindirani-vrati-na-primamlivi-ceni

ПРОДАЖБА - ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ОСВОБОДЕТЕ СЕ ОТ
ФИРМЕНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗАКОНОВ ПЪТ.
Investconsult Group-Предлагаме съдействие за продажба на фирма възможно най-бързо, с високо качество и на достъпни
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цени, без излишна загуба на време и пари.
Изготвяне и подаване на всички необходими документи в Търговския регистър, без риск от отказ.
Съпровождане до Нотариус, без излишно чакане.
Гарантирано най-ниска цена, без скрити такси и хонорари.
Гарантирано качество, без притеснение от отказ.
300 лв/вкл. Държавна такса,Нотариус,хонорар/
Продажбата на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от 4 работни дни.
И всичко това с едно посещение в офиса ни!
Изкупуване и Прехвърляне на фирми със задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други
контрагенти.Свържете се с Нас.
Изкупуване и Прехвърляне на фирми ЕООД ООД по Чл. 129. (1)(2)Търговски закон.
Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски
срещу дела в капитала.
Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма,ново седалище и адрес за кореспонденция извършване на пълна промяна
на обстоятелствата.
Investconsult Group
Централен офис -гр.ПЛОВДИВ офиси гр.СОФИЯ гр.ВАРНА гр.БУРГАС
Телефон за контакти и обслужване на клиенти:0886072288
Работно време-всеки ден от 9:30ч. - 19:00 ч. без почивен ден
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
http://obiavidnes.com/obiava/109489/prodajba---prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---osvobodete-se-ot-firmenite-si-z

Investconsult Group-Предлагаме съдействие за продажба на фирма възможно най-бързо, с високо
качество и на достъпни цени, без излишна загуба на време и пари.
Investconsult Group-Предлагаме съдействие за продажба на фирма възможно най-бързо, с високо качество и на достъпни
цени, без излишна загуба на време и пари.
Изготвяне и подаване на всички необходими документи в Търговския регистър, без риск от отказ.
Съпровождане до Нотариус, без излишно чакане.
Гарантирано най-ниска цена, без скрити такси и хонорари.
Гарантирано качество, без притеснение от отказ.
300 лв/вкл. Държавна такса,Нотариус,хонорар/
Продажбата на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от 4 работни дни.
И всичко това с едно посещение в офиса ни!
Изкупуване и Прехвърляне на фирми със задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други
контрагенти.Свържете се с Нас.
Изкупуване и Прехвърляне на фирми ЕООД ООД по Чл. 129. (1)(2)Търговски закон.
Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски
срещу дела в капитала.
Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма,ново седалище и адрес за кореспонденция извършване на пълна промяна
на обстоятелствата.
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Investconsult Group
Централен офис -гр.ПЛОВДИВ офиси гр.СОФИЯ гр.ВАРНА гр.БУРГАС
Телефон за контакти и обслужване на клиенти:0886072288
Работно време-всеки ден от 9:30ч. - 19:00 ч. без почивен ден
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
http://obiavidnes.com/obiava/109488/investconsult-group-predlagame-sydeystvie-za-prodajba-na-firma-vyzmojno-nay-byrz

Йонизатор, озонатор и ароматизатор от ТехноМаг
Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред - най-съвременен мултифункционален настолен
въздухопречиствател. Може да произвежда отрицателни йони, да генерира озон и дифузира есенции за ароматерапия.
Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни микроби, спори на плесени, гъбички и др. Осигурява чист
и здравословен въздух, ароматизира помещението с успокояващи благоухания. С повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Предпазва от зарази по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и
компютри. Противодейства на вредните положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 69,00 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/109487/yonizator-ozonator-i-aromatizator-ot-tehnomag

Пречиствател-йонизатор на въздуха с активна мултифилтърна система
Ако имате проблеми с алергии на дихателните пътища или ако живеете, или работите в помещение, което не може да
се проветрява нормално по редица причини (близост до прашни и шумни улици, досадни насекоми, липса на външни
прозорци, много хора в едно помещение и т.н.), вече имате решение. Това е активният въздухопречиствател-йонизатор на
LANAFORM. Уредът събира частици като прах, гъбички, бактерии, пърхот, дим и други алергени, както и различни
видове вируси. Отрицателно заредените йони привличат частиците, намиращи се във въздуха, правят ги твърде тежки
за да останат във въздуха и по този начин предпазват хората от вдишването им. Замърсяванията се отлагат в
мултифилтърната система на уреда и въздухът се връща напълно пречистен и обезпаразитен в помещението. Вижте
подробности и поръчайте в е-магазина www. TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/109486/prechistvatel-yonizator-na-vyzduha-s-aktivna-multifiltyrna-sistema

Блиндирани входни, интериорни, алуминиеви и стъклени врати на достъпни цени
"От вратите, които отваряме и затваряме всеки ден, зависи животът, който живеем. "
Нека заедно изберем вратите за Вашият дом, офис или хотел и да направим живота Ви по-хубав! Заповядайте на адрес
гр. Бургас, ул. Индустриална 21а, защото НИЕ РАБОТИМ ЗА ВАС!
http://obiavidnes.com/obiava/109485/blindirani-vhodni-interiorni-aluminievi-i-stykleni-vrati-na-dostypni-ceni

Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода
Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода – последно поколение технология за пречистване и
стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на
хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и
медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки, детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/109484/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

Звукова четка за зъби с 3 режима на работа и УВ стерилизатор
Звукова четка за зъби с 3 режима на работа и УВ стерилизатор - за идеално почистване и/или избелване на зъбите и
здравословен масаж на венците. Работи с презареждаема литиева батерия. С ултравиолетова камера за стерилизация с
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цел предпазване от вируси и зарази. Звукочестотна вибрация до 33000 удара в минута. 4 резервни глави (за 4-членно
семейство или резерва). Плаката се почиства идеално, зъбите се избелват максимално, а венците се заздравяват за
броени дни. Пести се време и паста за зъби, а ползването е удоволствие. Освен зъбите, отлично почиства и брекети,
фасети, импланти и зъбни протези. Проверено! Цена 89,00 лв. с ДДС. За подробности и поръчки заповядайте онлайн или
на място в магазин ТехноМаг, или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/109483/zvukova-chetka-za-zybi-s-3-rejima-na-rabota-i-uv-sterilizator

Дрегери от ТехноМаг
Професионален алкохолен тестер (дрегер) – Прецизен южнокорейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за измерване на
алкохолното съдържание в диапазон от 0 до 4 промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни
субстанции в дъха на човека. Подходящ за редовни проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни
дейности, свързани с професионално шофиране и неупотреба на алкохол. Притежаващ TUV/CE сертификат. Със сменяем
високопрецизен полупроводников сензор (същият, като в полицейските дрегери). В комплекта: алкални батерии АА 1.5V,
захранващ адаптор за включване в автомобила, 55 броя мундщуци, елегантна чантичка за съхранение и дръжка за
безопасно пренасяне на комплекта, инструкция за експлоатация на български език. Цена 192 лв.(с ДДС). Запитвания и
поръчки в е-магазина ТехноМаг или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/109482/dregeri-ot-tehnomag

Сауна за лице и инхалатор за нос и гърло
Този уред, с помощта на полезното действие на парата чрез приставката за сауна, дълбоко почиства лицето и
внимателно премахва замърсяването и черните точки. Кожата остава по-дълга време свежа и хидратирана, изглежда
по-млада и по-блестяща. Уредът е идеален за употреба в домашни условия и може да се използва за дълбоко почистване
на следи от грим, за дълбоко почистване на порите и предотвратяване изсушаването на кожата. Има и приставка за
инхалация - предназначена за вдишване през носа и през устата. В студено време лигавицата в устната и носна кухна
става особено суха. Благодарение на инхалатора, лигавицата се овлажнява, което допринася за по лесно вдишване.
Успешно се лекува кашлица и трудно отхрачване. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www. TehnoMag.net или
на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994.
http://obiavidnes.com/obiava/109481/sauna-za-lice-i-inhalator-za-nos-i-gyrlo

Вибро-хидромасажно джакузи за крака с приставки за педикюр
Вибро-хидромасажно джакузи за крака с приставки за педикюр - мини спа джакузи за ефективен масаж и почистване на
Вашите крака. Работи с топла вода, поддържа постоянна температура. Съчетава хидро и вибрационен масаж с
акупресура и рефлексотерапия, плюс педикюрни процедури за ексфолиране и почистване на петите и ходилата. Лесно,
удобно и само за 10-15 минути Вие ще можете всяка вечер, след като се събуете у дома, да направите щастливи не само
краката си, но да влеете топлина и енергия на цялото си тяло и да забравите умората, натрупана през деня. Вижте
подробности и поръчайте в е - магазина ТехноМаг или на тел. 02/4224228, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/109480/vibro-hidromasajno-djakuzi-za-kraka-s-pristavki-za-pedikyur

Инфрачервена лампа за нагревки Philips 150W
Инфрачервена лампа за нагревки Philips 150W – служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни
заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и невралгии. Инфрачервената лампа Philips е оптимизирана за
облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът, прасец или врат, както и за облекчение при обикновени
настинки. Лампата може да се използва за терапевтични облъчвания, в козметични салони, детски градини, промишлени
предприятия, а така също и в домашни условия. Употребата на инфрачервената лампа способства за повишаване на
защитните сили на организма и устойчивостта му към инфекциозни, простудни, костно-ставни заболявания и др.
Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.Tehnomag.net или на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/109479/infrachervena--lampa-za-nagrevki-philips-150w

Eлектрически ботуш - грейка за крака
Уред за здравословно затопляне на краката. Топли крака - здрави в студа!
Възможност за регулиране на
температурата. Автоматично изключване. Температурата на грейката за крака е в съответствие с международните
нормативи за безопасност, като същевременно осигурява приятно и полезно затопляне, а не прекалено висока топлина. За
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подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/109478/elektricheski-botush---greyka-za-kraka

Ароматизатори за дома и офиса
Домашен парфюм на клечки - различни видове.
Насладете се на екзотичния вид и приятните меки аромати, които ще направят вашия дом или офис по-уютно място. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/109477/aromatizatori-za-doma-i-ofisa

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/109476/30-50-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/109475/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Customer Support Representative with English
E&G Finances is a local representative of a world wide marketing call centers, representing wide variety of clients all around the
world.
Job requirements:
• Fluency in English
• Excellent interpersonal and communications skills
• Willingness to learn and obtain new skills and competencies
• Availability to work on shifts
• Ethics, Team work and Positive attitude
• High school diploma
• Knowledge of MS Office, Windows and Internet applications
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Main responsibilities:
• Communication with customers through email, phone.
• Provide technical support to customers via various channels of communication, assist in work flow for internal departments
• Review of customer accounts to ensure compliance procedures are met according to the company’s regulation requirements.

What we offer:
• Competitive salary, performance bonuses and commissions.
• Professional on-boarding and on-going trainings.
• Friendly, motivating and really awesome environment.
• Social benefits package.
Base salary 1500 BGN
If you consider we can make a good team together, send your CV in English.
All documents will be treated in the strictest confidentiality.
Only short-listed candidates will be invited for an interview.
http://obiavidnes.com/obiava/109474/customer-support-representative-with-english

Работа и Обучение в Германия / Позиция: Пекари
Описание
Основни детайли:
• Позиции: Пекари
• Локация: Германия
• Безплатен курс по немски в България до покриване на нива А1, А2 и В1.
Старт на курса – 01. Февруари 2016
След курса- започване на работа в Германия
• Тип на офертата: Целогодишна (Продължителност на проекта – 3 години)
Условия
Заплащане:
• Възнаграждение: €818 нетно месечно възнаграждение
• Получаване на заплата: Всеки месец за предходния
• Начин на получаване на заплата : По банков път
• Осигуровки: Поети
Допълнителни детайли:
• Настаняване: Съдействие за намиране на квартира
• Работни часове на седмица: средно по 40 часа
*Спрямо предварително изготвена програма на годишна база
• Самолетен билет: Поет
Изисквания
• Мъже/ Жени
• Възрастови ограничения: 18 - 27 години
• Опит: Не е задължителен
• Сертификати: Диплома за завършено средно образование
• Образование: Средно или Висше - степен Бакалавър
Необходими документи:
• Автобиография на английски език
• 1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст
• Сканирано копие на диплома за средно образование
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
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По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 с лиценз за подбор на персонал за работа в чужбина 1707/ 21.03.2014
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. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор.
Е-mail: germany@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/109473/rabota-i-obuchenie-v-germaniya---poziciya-pekari

Работа и Обучение в Германия / Технически позиции
Описание
Основни детайли:
• Позиции: Електротехник, Автомеханик и други
• Локация: Германия
• Безплатен курс по немски в България до покриване на нива А1, А2 и В1.
Старт на курса – 01. Февруари 2016
След курса- започване на работа в Германия
• Тип на офертата: Целогодишна (Продължителност на проекта – 3 години)
Условия
Заплащане:
• Възнаграждение: €818 нетно месечно възнаграждение
• Получаване на заплата: Всеки месец за предходния
• Начин на получаване на заплата : По банков път
• Осигуровки: Поети
Допълнителни детайли:
• Настаняване: Съдействие за намиране на квартира
• Работни часове на седмица: средно по 40 часа
*Спрямо предварително изготвена програма на годишна база
• Самолетен билет: Поет
Изисквания
• Мъже/ Жени
• Възрастови ограничения: 18 - 27 години
• Опит: Не е задължителен
• Сертификати: Диплома за завършено средно образование
• Образование: Средно или Висше - степен Бакалавър
Необходими документи:
• Автобиография на английски език
• 1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст
• Сканирано копие на диплома за средно образование
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 с лиценз за подбор на персонал за работа в чужбина 1707/ 21.03.2014
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. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор.
Е-mail: germany@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/109472/rabota-i-obuchenie-v-germaniya---tehnicheski-pozicii

Работа и Обучение в Германия / Позиция: Фризьори/ки
Описание

Страница 11/109

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

29.11.2015

Основни детайли:
• Позиции: Фризьори/ки
• Локация: Германия
• Безплатен курс по немски в България до покриване на нива А1, А2 и В1.
Старт на курса – 01. Февруари 2016
След курса- започване на работа в Германия
• Тип на офертата: Целогодишна (Продължителност на проекта – 3 години)
Условия
Заплащане:
• Възнаграждение: €818 нетно месечно възнаграждение
• Получаване на заплата: Всеки месец за предходния
• Начин на получаване на заплата : По банков път
• Осигуровки: Поети
Допълнителни детайли:
• Настаняване: Съдействие за намиране на квартира
• Работни часове на седмица: средно по 40 часа
*Спрямо предварително изготвена програма на годишна база
• Самолетен билет: Поет
Изисквания
• Мъже/ Жени
• Възрастови ограничения: 18 - 27 години
• Опит: Не е задължителен
• Сертификати: Диплома за завършено средно образование
• Образование: Средно или Висше - степен Бакалавър
Необходими документи:
• Автобиография на английски език
• 1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст
• Сканирано копие на диплома за средно образование
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 с лиценз за подбор на персонал за работа в чужбина 1707/ 21.03.2014
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. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор.
Е-mail: germany@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/109471/rabota-i-obuchenie-v-germaniya---poziciya-frizyoriki

Работа и Обучение в Германия / Позиция: Хотелски персонал
Описание
Основни детайли:
• Позиции: Хотелски персонал
• Локация: Германия
• Безплатен курс по немски в България до покриване на нива А1, А2 и В1.
Старт на курса – 01. Февруари 2016
След курса- започване на работа в Германия
• Тип на офертата: Целогодишна (Продължителност на проекта – 3 години)
Условия
Заплащане:
• Възнаграждение: €818 нетно месечно възнаграждение
• Получаване на заплата: Всеки месец за предходния
• Начин на получаване на заплата : По банков път
• Осигуровки: Поети
Допълнителни детайли:
• Настаняване: Съдействие за намиране на квартира
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• Работни часове на седмица: средно по 40 часа
*Спрямо предварително изготвена програма на годишна база
• Самолетен билет: Поет
Изисквания
• Мъже/ Жени
• Възрастови ограничения: 18 - 27 години
• Опит: Не е задължителен
• Сертификати: Диплома за завършено средно образование
• Образование: Средно или Висше - степен Бакалавър
Необходими документи:
• Автобиография на английски език
• 1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст
• Сканирано копие на диплома за средно образование
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 с лиценз за подбор на персонал за работа в чужбина 1707/ 21.03.2014
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. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор.
Е-mail: germany@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/109470/rabota-i-obuchenie-v-germaniya---poziciya-hotelski-personal

Работа и Обучение в Германия / Позиция: Шофьори на камиони
Описание
Основни детайли:
• Позиции: Шофьори на камиони
• Локация: Германия
• Безплатен курс по немски в България до покриване на нива А1, А2 и В1.
Старт на курса – 01. Февруари 2016
След курса- започване на работа в Германия
• Тип на офертата: Целогодишна (Продължителност на проекта – 3 години)
Условия
Заплащане:
• Възнаграждение: €818 нетно месечно възнаграждение
• Получаване на заплата: Всеки месец за предходния
• Начин на получаване на заплата : По банков път
• Осигуровки: Поети
Допълнителни детайли:
• Настаняване: Съдействие за намиране на квартира
• Работни часове на седмица: средно по 40 часа
*Спрямо предварително изготвена програма на годишна база
• Самолетен билет: Поет
Изисквания
• Мъже/ Жени
• Възрастови ограничения: 18 - 27 години
• Опит: Не е задължителен
• Сертификати: Диплома за завършено средно образование
• Образование: Средно или Висше - степен Бакалавър
Необходими документи:
• Автобиография на английски език
• 1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст
• Сканирано копие на диплома за средно образование
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.

Страница 13/109

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

29.11.2015

Слава7 с лиценз за подбор на персонал за работа в чужбина 1707/ 21.03.2014
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. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор.
Е-mail: germany@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/109469/rabota-i-obuchenie-v-germaniya---poziciya-shofyori-na-kamioni

Професионални шофьори с категории C+E
Позиция: Професионални шофьори с категории C+E
Курсове: Белгия/ Холандия/ Германия
Заплащане: €50 на ден + бонуси за изминати километри
Осигуровки: Поети от работодателя
Езици: Предимство
Опит: Задължителен
За повече информация:
Тел. 0700 800 77*На цената на един градски разговор
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/109468/profesionalni-shofyori-s-kategorii-ce

Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate
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 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/109466/angliyski--vtoronivopreintermediate

Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
За повече информация:
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тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуална и полу – индивидуална подготовка по Английски език за
изпити IELTS ,TOEFL ,FCE в удобно за Вас време.
Продължителност - 30 занятия.
Цена – 20 лева за занятие .
Таксата за курса включва учебните материали .
Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни материали, съобразени с
нуждите на обучаващите се.
Подготовката включва интерактивни задачи, свързани с изискванията за успешно представяне на изпита за
сертифициране на познанията и уменията :
Четене, слушане и устен отговор на въпрос.
Слушане и устен отговор на въпрос.
Четене, слушане и писмен отговор на въпрос.
Във всички раздели се тестват уменията , като се правят и анализират текущи практически тестове .
Курсистите се обучават в раздела Разговор, като се запознават с типовете въпроси, критериите и изисквания за
оценяване, структурата и времетраенето на отговора .
Те се упражняват върху теста – разговор , като записват гласовете си и така анализират индивидуалното си ниво по
отношение изискванията на задачата и нейното времетраене.
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/109465/podgotovka-za-izpitiieltstoeflfcecae

cours de bulgare pour
Phone : 0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
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/109464/cours-debulgarepourtrangers

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
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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/109463/nemski-ezik---individualnoi-v-malki-grupi

Есенни цени на входни и интериорни врати в магазин АВС
Есенни цени на входни и интериорни врати в магазин АВС!

Адрес: гр. Варна,Бриз Юг, Блок В, Бул. „8-ми Приморски полк“ (посока ж.к. Виница),
над Плувния комплекс (полигона)
Тел: 052/493684
Мобилен: 0899/691 035
Е-mail: office@vrati-abc.com
http://obiavidnes.com/obiava/109462/esenni-ceni-na-vhodni-i-interiorni-vrati-v-magazin-avs

Интериорен дизайн - За Дома
В нашият блог ще намерите най-добрите идеи за интериорен дизайн за вашия дом. Надяваме се да ни следите и да
научавате всичко най-интересно първи.
http://obiavidnes.com/obiava/109461/interioren-dizayn---za-doma

Изработка на електронен магазин от Нисома Уеб
Електронния магазин е чудесен начин да популяризирате своя бизнес и да увеличите Вашите продажби.Чрез
електронната търговия предоставяте на вашите клиенти по-големи удобства и същевременно с това разширявате
рамките на вашия бизнес. Ние от Нисома Уеб сме готови да Ви предложим най-добрите решения за изработката на
вашия електронен магазин. Нашият екип може да изготви за Вас уникален онлайн магазин, който ще бъде изцяло
съобразен, както със спецификата на Вашия бизнес, така и с Вашите лични предпочитания.
http://obiavidnes.com/obiava/109460/izrabotka-na-elektronen-magazin-ot-nisoma-ueb

ЧЕРЕН ПЕТЪК - Инкубатори за чени кокошки :)
Вижте клипчетата в нашия сайт показващи работата на инкубаторите ни, a не обяснения по телефона (Често
откровени лъжи)
Инкубатори - автоматично и полуавтоматично въртене на яйцата (подарък сгъваема касетка за малки пиленца + 20%
коледно намаление от посочените цени)
40/60/80/100 яйца 145/175/245/280 лв, терморегулатор аналогов или с PIC контролер (0,1 градуса С)
и дисплей.
https://www.youtube.com/watch?v=trISQfvwzS4
https://www.youtube.com/watch?v=UL2QbDodaUY&feature=youtu.be
Http://inkubatorbg.tk
http://obiavidnes.com/obiava/109459/cheren-petyk---inkubatori-za-cheni-kokoshki-

Едностаен апартамент в центъра на Варна
Едностаен апартамент до пл. Лаврентий, на 300 м. от Катедралата. Намира се на 2 жилищен етаж в тухлена
кооперация, построена през 2008 г. Състои се от: входно антре, което е присъединено към помещение - 26 кв.м. с
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кухненски ъгъл, отделително предверие към баня с тоалет.Три прозореца с PVC дограма, кухненски шкафове, оборудвана
баня, пералня. Наскоро е извършен освежителен ремонт. Изложение Запад.Средно разположение на етажа.
Местоположението е на 5-7 минути пеша от Катедралата. За повече информация: Деян Дончев - 0876 333 513.
http://obiavidnes.com/obiava/109458/ednostaen-apartament-v-centyra-na-varna

ABO D-ABOVIT - спрей 15 ml
Витамин D е жизненоважен
мастноразтворим витамин, част от една от най-важните групи хранителни
микроелементи за човешкия организъм. Витамин D е изолиран едва в началото на 1920 г., но днес вече е известно и
благоприятното му въздействие върху имунната и нервната система. Той има повече от 600 рецепторни места, където
действа - включително в мозъка и сърцето.
Хормоналната активност на витамин D е многостранна и се състои в поддържане нормалното състояние на костите и
зъбите. Допринася за нормалното функциониране на имунната система и мускулите. Допринася за поддържане на
нормална концентрация на калций в кръвта, нормалното усвояване/използване на калций и фосфор/, участва и в процеса
на делене на клетките.
http://obiavidnes.com/obiava/109457/abo-d-abovit---sprey-15-ml

Ксанацид
При стомашни киселини. Защитава лигавицата
Указания: Таблетките за смучене Xanacid са Медицинско Изделие, което спомага за облекчаване симптомите на
възпаление на стомашната лигавица: парене и усещане за киселинност. Xanacid действа като бариера, която предпазва
лигавицата от атаката на стомашните сокове. Благодарение на уникалната си растителна формула Xanacid действа
успокояващо и защитно на лигавицата, като минералния й състав неутрализира рН на киселините. Растителният
комплекс също така помага да се прoтиводейства на гастроезофагеалния рефлукс.
http://obiavidnes.com/obiava/109456/ksanacid

ВАДОЛАКС със Сена, Зърнастец, Алое и Ревен
За благоприятен ефект върху чревния тракт
ГРАНУЛИ
Хранителна добавка
Vadolax е специално разработена нова формула от Александрийска сена, Зърнастец, Алое и Ревен, оказващи благоприятен
ефект върху стомашно-чревния тракт. Съдържащите се в нея растителни екстракти са обработени по иновативна
технология за микронизиране, което ги прави по-добре усвоими за организма, при това на 100% от биоактивните им
елементи. Съдържа също Карамфил, който спомага за храносмилателните процеси.
http://obiavidnes.com/obiava/109455/vadolaks-sys-sena-zyrnastec-aloe-i-reven

Lichensed - балсамов сироп за възрастни
Успокояващ сироп за кашлица
Lichensed - Балсамов сироп е медицинско изделие, създадено за прилепване към устната лигавица и ограничаване на
контакта с външни агенти. Иновативната формула действа като бариера, създавайки защитен слой, който успокоява
кашлицата и предпазва дихателните пътища. Подсилен с екстракт от Бяла ружа и Живовлек. Lichensed - балсамов сироп
благоприятства отстраняването на носния секрет. Продуктът е подходящ за суха и/или продуктивна кашлица:
благодарение на действащата бариера на полизахаридните хидроколоиди на Лишея, успокоява кашлицата и облекчава
възпалението.
http://obiavidnes.com/obiava/109454/lichensed---balsamov-sirop-za-vyzrastni

Алуминиева масажна кушетка MagicPRO 2
Алуминиева масажна кушетка MagicPRO 2
Двусекторна масажна кушетка MagicPRO 2 . Професионален модел, оборудван с много екстри.
Отличава се с качество и здравина. Практичен дизайн, позволяващ мобилност и гъвкавост в работата.
Кушетката предлага изключителен комфорт за вашите клиенти и редица удобства за професионалиста.
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Краката на сгъваемата масажна кушетка се отварят лесно и с минимално усилие. Сгъването, разгъването и
пренасянето на кушетката е изключително улеснено.
Преносимата масажна кушетка "MagicPRO-4" е с пълнеж от 4 см. мек пенополиуретан с плътност 20 kg/м?.
Пенополиуретанът съхранява своята форма много по-дълго време отколкото, обикновено използваните за пълнеж
материали при изработването на стандартните кушетки за масаж.
Кушетката за масаж е тапицирана с водоустойчив и устойчив на масажно олио винил.

Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO-2:
O Дъжина: 192 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг. / На снимката, поставената вурху леглото тежест е 2 тона, но моля ви, не правете
това в къщи laugh/
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 20 см
O Тегло: 19 кг
Преносимата масажна кушетката "MagicPRO-2" се състои от 2 секции.
http://obiavidnes.com/obiava/109453/aluminieva-masajna-kushetka--magicpro-2

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
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O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката " MagicPRO 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/109452/masajna-kushetka-magicpro-2

Блог за китайска храна и китайска кухня
Всичко за китайска храна, култура и кухня в моя блог. Китайски рецепти всеки месец.
http://obiavidnes.com/obiava/109451/blog-za-kitayska-hrana-i-kitayska-kuhnya

Блог за италианска храна и италианска кухня
Всичко за италианската храна, култура и кухня в моя блог. Италиански рецепти всеки месец.
http://obiavidnes.com/obiava/109450/blog-za-italianska-hrana-i-italianska-kuhnya

Блог за кредити и съвети при теглене на заем
Работя в сферата на кредитите от 10 години.
Реших да публикувам съвети в блога си да помагам на хората да изтеглят изгоден кредит
http://obiavidnes.com/obiava/109449/blog-za-krediti-i-syveti-pri-teglene-na-zaem

Блог за различни видове спорт
Обичам да спортувам, но не съм
професионален спортист. Имам собствен блог, в който пиша на теми: спорт, футбол, тенис, волейбол.
http://obiavidnes.com/obiava/109448/blog-za-razlichni-vidove-sport

Български блог за бизнес и бизнес идеи
Казвам се Стелиян и съм студент в НБУ. Имам собствен блог, в
който пиша на теми: бизнес, предприемачество, икономика.
http://obiavidnes.com/obiava/109447/bylgarski-blog-za-biznes-i-biznes-idei

Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
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справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
Детективска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/109446/detektivska-agenciya-inkognito-bezplatni-konsultacii

Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/109445/detektivski-uslugi-ot-detektivska-agenciya-foks

Детективска Агенция ДИСКРЕТ Благоевград Сандански Петрич Банско
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/109444/detektivska-agenciya-diskret-blagoevgrad-sandanski-petrich-bansko

Детективска агенция АЯКС|Частен детектив Русе Велико Търново Шумен Плевен Варна
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
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Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/109443/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv-ruse-veliko-tyrnovo-shumen-pleven-varna

Качествени интериорни и входни врати на супер цени
Врати Порта Нова предлага богато разнообразие от интериорни и входни врати на изключително атрактивни цени. В
шоурумът, ще намерите богат избор от модели и цветове. Всички предлагани модели врати за Варна са с постоянна
складова наличност, което гарантира кратки срокове за изпълнение на поръчката Ви.
http://obiavidnes.com/obiava/109442/kachestveni-interiorni-i-vhodni-vrati-na-super-ceni

Уред за сребърна вода Volcano Dr. Silver 101+
Уред за сребърна вода Volcano Dr. Silver 101+
Volcano Dr. Silver 101+
Сребърната вода е най-мощният и безопасен природен антисептик, който ефективно унищожава повече от 700 вида
болестотворни микроорганизми, вируси, гъбички и паразити.
Повече от 20 000 литра сребърна и структурирана вода;
Пълен електронен контрол
Генератор на сребърни йони
Уникален дизайн и качество
Надеждност, компактност, ефективност
Гаранционен срок 12 месеца Производител: GM Pharma Ltd, България
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/109441/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

Йонизатор, озонатор и ароматизатор от ТехноМаг
Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред - най-съвременен мултифункционален настолен
въздухопречиствател. Може да произвежда отрицателни йони, да генерира озон и дифузира есенции за ароматерапия.
Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни микроби, спори на плесени, гъбички и др. Осигурява чист
и здравословен въздух, ароматизира помещението с успокояващи благоухания. С повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Предпазва от зарази по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и
компютри. Противодейства на вредните положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 69,00 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/109440/yonizator-ozonator-i-aromatizator-ot-tehnomag

Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
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С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/109439/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

Йонизатори и озонатори – различни модели
Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода – последно поколение технология за пречистване и
стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на
хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и
медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки, детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/109438/yonizatori-i-ozonatori--razlichni-modeli

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
www.miramarket.net
www.shopbg.info
http://obiavidnes.com/obiava/109437/2-br-ochila-za-noshtno-i-dnevno-shofirane-hd-vision

Генератор на озон за въздух и вода за здраве у дома
Нов опростен модел с механичен таймер до 60 минути. Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби,
венци, стомашно - чревни болести, кожни заболявания и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и
предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви
зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от
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риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте
подробности и поръчайте в е - магазина ТехноМаг или на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/109436/generator-na-ozon-za-vyzduh-i-voda-za-zdrave-u-doma

Топлеща картина с инфрачервено нагряване
Топлеща картина с инфрачервено нагряване
Отопляващата картина се включва директно в контакта и започва да затопля цялата стая, като запазва въздуха чист
и свеж.
Работната температура на повърхността е между 55 и 65 градуса. Една инфрачервена картина може да отоплява
стаи с площ до 14 кв.м.
Всички модели са с термозащита от прегряване
Предимства на отоплителната картина и излъчваната от нея инфрачервена топлина:
• Не загрява въздуха (при студен въздух съдържанието на кислород е по-високо)
• Не вдига прах (защото не завихря въздуха)
• Не пуши (не е необходим комин)
• Безшумно действие (без вентилатори)
• Лечебно действие (инфрачервената топлина помага при: високо кръвно налягане - подобряват кръвообращението и го
стабилизират;
болки в гърба; хронични болки в мускулите; шипове; бронхити; тонзилити; астма; простудни заболявания;
отслабване и изтощение на организма; възпаление на уши, нос, гърло; артрит, радикулит, ревматизъм, дископатии,
шипове;
облекчават работата на бъбреците; стрес; намаляват целулита -инфрачервената кабина е важно допълнение към всяка
антицелулитна програма)
• Икономична: 400 W ( около 0.10 лв. на час)
Тегло 700 гр Размери 100 / 57 см
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/109435/topleshta-kartina-s-infracherveno-nagryavane

Активатор за жива и мъртва вода с ТИТАНИЕВ електрод
Активатор за жива и мъртва вода с ТИТАНИЕВ електрод - за домашно приготвяне на алкална (жива) вода и кисела
(мъртва) вода, които можете да използвате в профилактиката на редица болести. Иновативното в този модел е
наличието на титаниев електрод, който гарантира да няма никакво отделяне на метали във водата. За повече
подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/109434/aktivator-za-jiva-i-myrtva-voda-s-titaniev-elektrod

Електронни бидета
Може да се монтира на всяка тоалетна чиния (или моноблок) със стандартна форма и размери. Изпълнява 15 функции
(подгрява седалката и водата, подмива и ви подсушава с топъл въздух, обезмирисява тоалетната и т.н.). С две отделни
самоизмиващи подвижни прибиращи се дюзи. С антибактериален воден филтър. Осигурява висока лична хигиена, здраве и
комфорт за цялото семейство. Пести време и тоалетна хартия, предпазва от редица заболявания. Незаменим помощник
при гледане на възрастни или хора с увреждания. Южнокорейско качество. За подробности и поръчки заповядайте
онлайн или на място в магазин ТехноМаг, или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/109433/elektronni-bideta
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Ултразвукова пералня - мини волкано
Най-икономичната пералня – ултразвуковата - Ако домакинството Ви се състои от 1-2 човека - няма по-икономично
решение от ултразвуковия уред за пране и почистване. С него ще спестите до 99,9% електроенергия, 70% вода, 60%
перилен препарат, 100% омекотители. Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите
не се мачкат - забравете и гладенето. Изключително удобно за пране, почистване и обезпаразитяване на маратонки,
гуменки, чанти,изделия от изкуствена кожа и т.н. Успешно се използва за ултразвуков масаж и лечение на травми, за
лекуване на кожни заболявания и артрит,за "състаряване" на пресна ракия за 12 часа и др. Доверете се на е-магазина за
високотехнологични продукти www.TehnoMag.net или на тел. 02/422 422 8, 088 4 38 68 78
http://obiavidnes.com/obiava/109432/ultrazvukova-peralnya----mini-volkano

Мини вибрационна пералня Волкано
Електронно устройство за вибрационно пране
Малка, икономична и турбо ефективна пералня – това е устройството за вибрационно пране. С него ще спестите до 80%
електроенергия, вода и перилен препарат. Пестите също място и пари. Можете да го носите навсякъде със себе си.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - можете да пропуснете
гладенето. Изключително удобно за пране и на маратонки, гуменки, чанти, изделия от изкуствена кожа и т.н.
Запитвания и поръчки в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/109431/mini-vibracionna-peralnya-volkano

Уред за Сребърна вода "Volcano Dr. Silver 101+"
Създаден по разработка на НАСА - САЩ, уредът е предназначен за подобряване състоянието при повече от 100
труднолечими заболявания, за дезинфекция на вода с неизвестен произход и много други положителни ефекти за
човешкото здраве. Сребърните йони във водата (сребърна вода) са сигурна защита срещу повече от 700 вида вируси и
бактерии, гъбички и паразити, от които страдат една трета от хората на планетата. Предлагаме многофункционален
уред за добиване на сребърна вода, който едновременно с процеса на отделяне на сребърни йони, осигурява магнитна
обработка и структуриране на водата за постигане на максимален биологичен ефект. Напълно дезинфикцирана и полезна
вода за пиене от всякаква чешма можете да си приготвите за по-малко от 1 минута. Малко по-дълго се приготвя
по-концентрирана сребърна вода за ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини,
висока температура; гастрити, хранителни отравяния, дезинтерии; кожни болести, изгаряния; дезинфекция и
обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи и др.
Доверете се на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/109430/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

Стопери за икономия на вода
Стопер с бутон и воден икономайзер EcoTap HP-2065 – пести 48% вода – подходящ за всяка кухня или ресторант. Лесно
ще го монтирате за секунди без да търсите водопроводчик. Ще намалите сметката за вода наполовина. Пускането и
спирането на водата става с едно докосване на бутона, което е изключително удобство и пестене на време, защото се
избягва постоянното въртене на смесителните кранове. Стопер EcoTap е с модерен и елегантен дизайн, изработен от
висококачествен месинг с хромирано покритие, с универсална външна резба, съгласно БДС. В комплекта е включен и
преходник с вътрешна резба (за по-старите модели батерии). Устройството е патентовано в САЩ, Канада, Австралия,
Швейцария. За повече подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228,
0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/109429/stoperi-za-ikonomiya-na-voda

Aвтоматичен овлажнител от ТехноМаг
Ултразвуков овлажнител на въздух с влагомер, работещ на автоматичен режим, поддържайки нивото на влажността,
което сте му задали. С йонизатор. С дистанционно и таймер. Автоматичният овлажнителят VapoLux New с вграден
електронен влагомер, осигурява желаното ниво на влажност в стаята. Специално проектиран да възстановява нивото
на влажността в жилището в подходяща степен, като същевременно овлажнителят VapoLux New спомага за
предотвратяване увреждането на мебелите, избягване на дехидратацията, облекчаване симптомите (сухо гърло и
запушен нос), причинени от изсушаване на въздуха върху дишането. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
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http://obiavidnes.com/obiava/109428/avtomatichen-ovlajnitel-ot-tehnomag

ЧЕХИЯ - РАБОТНИЦИ В ЗАВОД ЗА КАБЕЛИ
Завод за кабели в Чехия набира работници - мъже , жени , семейства до 50 години :
- заплата 1000 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/109427/chehiya---rabotnici-v-zavod-za-kabeli

Тройно комбиниран уред за борба с мишки и плъхове
Най-нова технология - използва комбинирано въздействие на ултразвук, електромагнитно излъчване и флаш лампа за
постигане на максимална ефективност в борбата с неприятелите. Ултразвуковите вълни и интензивната светлина на
лампата атакуват гризачите, когато са извън укритията си. Същевременно електромагнитните импулси се
разпространяват по кабелите на електроинсталацията и атакуват неприятелите в укритията им, които се намират в
стените, през които преминават кабелите. Предпазва от наличие на вредни гризачи - мишки, плъхове, прилепи и др.
Едновременно с това, уредът предпазва и от вредни инсекти - мравки, дървеници, паяци. Вижте подробности и
поръчайте в е-магазина www. TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/109426/troyno-kombiniran-ured-za-borba-s-mishki-i-plyhove

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/109425/chehiya---rabotnici-v-ceh-za-sandvichi-i-torti

ЧЕХИЯ - РАБОТА В з-д ШКОДА
Работа в з-д ШКОДА за мъже и жени до 50 год.Работата не е сезонна а постоянна и търсим сериозни и отговорни хора.
Не е задължително владеенето на език. Получавате 100% гаранция за сигурност и коректност от наша страна.
Заплащане 80 CZK/час - 960 EUR/месец , квартира, трудов договор, осигуровки по чешкото законодателство, които са
валидни за България.
Изисквания:
Възраст до 50 год.
Умения и желание за работа в екип
Отговорност, ескпедитивност и отговорно отношение към работата
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Готовност за работа в динамична среда
Вашите задължения ще са:
Окомплектоване и стиковане на артикули
Организация и подреждане на складовото пространство
Приемане и изпращане на стоките в и от склада
Следите и отговаряте за изрядния външен вид на приеманата или изпращаната стока
Изпълнение на други задължения, свързани с длъжността
Ние ви предлагаме:
Добро възнаграждение, 80 CZK/час –ЧИСТО – 960 EUR/месец
Работа на трудов договор
Осигуряване според изискванията на чешкото законодателство
Квартира
Всяка седмица аванс от 1500 CZK ( 60 EUR ) до заплата.
Тел: 0877 25 41 39 , 0893 27 21 83 , 00420 777 073 926
http://obiavidnes.com/obiava/109424/chehiya---rabota-v-z-d-shkoda

Уред против къртици
Електронни уреди за борба с подземни гризачи – къртица, сляпо куче, лалугер. Ултразвукови и вибрационни. Гарантирано
действие. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.TehnoMag.net или на тел. тел.02/8298504,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/109423/ured-protiv-kyrtici

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/109422/chehiya---skladovi-rabotnici-i-elektrokaristi-bez-posrednici

Електронен уред против съсели
Предпазва от наличие на диви животни, като мишки, плъхове, кучета, лисици, съсели, порове, невестулки, катерици,
прилепи. В големи помещения без вътрешни прегради. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти
www.TehnoMag.net или на тел. тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/109421/elektronen-ured-protiv-syseli

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
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- 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/109420/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/109419/chehiya---nabira-rabotnici-bez-posrednici

Неодимови магнити за пестене на гориво
Магнитни йонизиращи приставки за пестене на гориво - увеличават горивната ефективност за по-чисто изгаряне в
двигателя, намаляват вредните емисии (50-80%), като същевременно подобряват работата на двигателя и спестяват
от разхода на гориво (10-22%). Действието им се основава на йонизиране на горивото, преминаващо през горивната
тръба, благодарение на силното магнитно поле, образувано от двете срещуположни части на магнитната приставка.
Специално проектирани и нанотехнологично произведени неодимови магнити. Директно от производителя. С
американски патент и CE сертификати от Великобритания. За подробности и поръчки посетете «ТехноМаг» или се
обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/109418/neodimovi-magniti-za-pestene-na-gorivo

Семеен стерилизатор на четки за зъби и самобръсначка
Семеен стерилизатор на четки за зъби и самобръсначка – за предпазване на цялото семейство от разпространение и
обмяна на вируси и зарази. Комбинацията от ултравиолетова светлина и озон действа високоефективно за унищожаване
на повече от 99,99% на всички патогенни микроорганизми, като вируси, бактерии и паразити, в рамките на секунди, без
използване на химикали, водещи до опасни странични ефекти. Зъболекарите препоръчват УВ-стерилизаторите за
ежедневно съхранение и стерилизиране на четките за зъби. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или
се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/109417/semeen-sterilizator-na-chetki-za-zybi-i-samobrysnachka

Звукова четка за зъби с 3 режима на работа и УВ стерилизатор
Звукова четка за зъби с 3 режима на работа и УВ стерилизатор - за идеално почистване и/или избелване на зъбите и
здравословен масаж на венците. Работи с презареждаема литиева батерия. С ултравиолетова камера за стерилизация с
цел предпазване от вируси и зарази. Звукочестотна вибрация до 33000 удара в минута. 4 резервни глави (за 4-членно
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семейство или резерва). Плаката се почиства идеално, зъбите се избелват максимално, а венците се заздравяват за
броени дни. Пести се време и паста за зъби, а ползването е удоволствие. Освен зъбите, отлично почиства и брекети,
фасети, импланти и зъбни протези. Проверено! Цена 89,00 лв. с ДДС. За подробности и поръчки заповядайте онлайн или
на място в магазин ТехноМаг, или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/109416/zvukova-chetka-za-zybi-s-3-rejima-na-rabota-i-uv-sterilizator

Професионални и персонални дрегери за алкохол
Професионален алкохолен тестер (дрегер) – Прецизен южнокорейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за измерване на
алкохолното съдържание в диапазон от 0 до 4 промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни
субстанции в дъха на човека. Подходящ за редовни проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни
дейности, свързани с професионално шофиране и неупотреба на алкохол. Притежаващ TUV/CE сертификат. Със сменяем
високопрецизен полупроводников сензор (същият, като в полицейските дрегери). В комплекта: алкални батерии АА 1.5V,
захранващ адаптор за включване в автомобила, 55 броя мундщуци, елегантна чантичка за съхранение и дръжка за
безопасно пренасяне на комплекта, инструкция за експлоатация на български език. Цена 192 лв.(с ДДС). Запитвания и
поръчки в е-магазина ТехноМаг или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/109415/profesionalni-i-personalni-dregeri-za-alkohol

Инфрачервена лампа за нагревки Philips 150W
Инфрачервена лампа за нагревки Philips 150W – служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни
заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и невралгии. Инфрачервената лампа Philips е оптимизирана за
облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът, прасец или врат, както и за облекчение при обикновени
настинки. Лампата може да се използва за терапевтични облъчвания, в козметични салони, детски градини, промишлени
предприятия, а така също и в домашни условия. Употребата на инфрачервената лампа способства за повишаване на
защитните сили на организма и устойчивостта му към инфекциозни, простудни, костно-ставни заболявания и др.
Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.Tehnomag.net или на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/109414/infrachervena--lampa-za-nagrevki-philips-150w

Eлектрически ботуш - грейка за крака
Уред за здравословно затопляне на краката. Топли крака - здрави в студа!
Възможност за регулиране на
температурата. Автоматично изключване. Температурата на грейката за крака е в съответствие с международните
нормативи за безопасност, като същевременно осигурява приятно и полезно затопляне, а не прекалено висока топлина. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/109413/elektricheski-botush---greyka-za-kraka

Ароматизатори за дома и офиса - различни видове
Домашен парфюм на клечки - различни видове.
Насладете се на екзотичния вид и приятните меки аромати, които ще направят вашия дом или офис по-уютно място. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
Доставка до адрес или до офис на куриер СПИДИ или ЕКОНТ
http://obiavidnes.com/obiava/109412/aromatizatori-za-doma-i-ofisa---razlichni-vidove

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
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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/109411/razgovoren-angliyski

ЧЕХИЯ ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ЗАКОННА РАБОТА С ДОГОВОР И
ОСИГУРОВКИ В ЧЕХИЯ
ЧЕХИЯ БЕЗ ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНТУРА КОЯТО ЛИЧНО ВИ ПОСРЕЩА В ПРАГА И НАСТАНЯВА С
ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ 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/109410/chehiya-chrez-cheshka-agenciya-po-zaetostta-zakonna-rabota-s-dogovor-i-osigurovki-v-che

Bulgarian for foreigners
For more information:
Phone .:0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
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ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian for foreigner speakers through the following
languages:
- English
- French
-Russian
The studies include all levels – from basics (A1) to experts (C1).
If you own a business here, bought a house or you have just decided to live here, in those cases it is necessary to start learning
Bulgarian for your daily contacts and normal lifestyle.
During your process of learning Bulgarian you also will get knowledge in Bulgarian customs, daily life, special features of
Bulgarian psychology. The reason to do this is because you get in comfort with better and faster adaptation in the new foreign
language area.
No textbook is needed - the language school offers its own learning system and methods - free for our students. Methods we offer
are modern and based on the communication approach and logical assimilation to the lexical and phonetic skills you need . In our
system we offer complex of well balanced :
Grammar
Phonetic
Speaking
Reading
Listening
Individual lessons are referred to individual necessities and profession of every student . Individual lessons are in a suitable for you
time and day , we offer also an opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student..
Ability language school offers some different programs for learning Bulgarian .
General Bulgarian course
Business course
Speaking course to develop and improve your skills in Bulgarian speech .
Each level’s duration is 30 hours (45 min) / 15 sessions ( 90 min. ) – twice a week – 2 months . The price for session is 20 levas .
At the end of every level you could receive a certificate which are shown how many hours you attend and your personal language
abilities in Bulgarian .
For more information:
Phone . 0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/109409/bulgarian-for-foreigners

Руски език- Индивидуално и в малки групи
За повече информация:
тел.:0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира индивидуално и групово обучение по Руски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи, като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се.
Цена на индивидуално обручение - 10 лева на учебен час
Цена за участник в група - 150 лева за 30 учебни часа .
В цената са включени учебните материали .
Предлагаме :
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- обучение за начинаещи
- обучение за напреднали
- обучение за подготовка за сертификатни нива
- обучение за деца и ученици
- обучение за подготовка за матура
- курсове по разговорен руски за поддържане на нивото на езикова компетентност .
За повече информация:
тел.:0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/109408/ruski-ezik-individualnoiv-malki-grupi

Разговорен Английски с бизнес насоченост
За повече информация:
тел. : 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира курс по разговорен Английски с бизнес насоченост . Учебните материали са по
системата за бизнес английски на Oxford University . Курсът е предназначен за курсисти, завършили първо ниво бизнес
английски (Elementary) и има за цел поддържане и усъвършенстване на придобитите знания.
Включени са аудио и видео уроци в учебния план .
Заниманията са : понеделник от 18.30 до 20.30
Продължителност на курса – 30 учебни часа
Цена : 150 лева
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. : 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/109407/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

Работа и Обучение в Германия / Позиция: Пекари
Описание
Основни детайли:
• Позиции: Пекари
• Локация: Германия
• Безплатен курс по немски в България до покриване на нива А1, А2 и В1.
Старт на курса – 01. Февруари 2016
След курса- започване на работа в Германия
• Тип на офертата: Целогодишна (Продължителност на проекта – 3 години)
Условия
Заплащане:
• Възнаграждение: €818 нетно месечно възнаграждение
• Получаване на заплата: Всеки месец за предходния
• Начин на получаване на заплата : По банков път
• Осигуровки: Поети
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Допълнителни детайли:
• Настаняване: Съдействие за намиране на квартира
• Работни часове на седмица: средно по 40 часа
*Спрямо предварително изготвена програма на годишна база
• Самолетен билет: Поет
Изисквания
• Мъже/ Жени
• Възрастови ограничения: 18 - 27 години
• Опит: Не е задължителен
• Сертификати: Диплома за завършено средно образование
• Образование: Средно или Висше - степен Бакалавър
Необходими документи:
• Автобиография на английски език
• 1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст
• Сканирано копие на диплома за средно образование
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 с лиценз за подбор на персонал за работа в чужбина 1707/ 21.03.2014
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. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор.
Е-mail: germany@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/109406/rabota-i-obuchenie-v-germaniya---poziciya-pekari

Работа и Обучение в Германия / Технически позиции
Описание
Основни детайли:
• Позиции: Електротехник, Автомеханик и други
• Локация: Германия
• Безплатен курс по немски в България до покриване на нива А1, А2 и В1.
Старт на курса – 01. Февруари 2016
След курса- започване на работа в Германия
• Тип на офертата: Целогодишна (Продължителност на проекта – 3 години)
Условия
Заплащане:
• Възнаграждение: €818 нетно месечно възнаграждение
• Получаване на заплата: Всеки месец за предходния
• Начин на получаване на заплата : По банков път
• Осигуровки: Поети
Допълнителни детайли:
• Настаняване: Съдействие за намиране на квартира
• Работни часове на седмица: средно по 40 часа
*Спрямо предварително изготвена програма на годишна база
• Самолетен билет: Поет
Изисквания
• Мъже/ Жени
• Възрастови ограничения: 18 - 27 години
• Опит: Не е задължителен
• Сертификати: Диплома за завършено средно образование
• Образование: Средно или Висше - степен Бакалавър
Необходими документи:
• Автобиография на английски език
• 1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст
• Сканирано копие на диплома за средно образование
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ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 с лиценз за подбор на персонал за работа в чужбина 1707/ 21.03.2014
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. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор.
Е-mail: germany@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/109405/rabota-i-obuchenie-v-germaniya---tehnicheski-pozicii

Работа и Обучение в Германия / Позиция: Фризьори/ки
Описание
Основни детайли:
• Позиции: Фризьори/ки
• Локация: Германия
• Безплатен курс по немски в България до покриване на нива А1, А2 и В1.
Старт на курса – 01. Февруари 2016
След курса- започване на работа в Германия
• Тип на офертата: Целогодишна (Продължителност на проекта – 3 години)
Условия
Заплащане:
• Възнаграждение: €818 нетно месечно възнаграждение
• Получаване на заплата: Всеки месец за предходния
• Начин на получаване на заплата : По банков път
• Осигуровки: Поети
Допълнителни детайли:
• Настаняване: Съдействие за намиране на квартира
• Работни часове на седмица: средно по 40 часа
*Спрямо предварително изготвена програма на годишна база
• Самолетен билет: Поет
Изисквания
• Мъже/ Жени
• Възрастови ограничения: 18 - 27 години
• Опит: Не е задължителен
• Сертификати: Диплома за завършено средно образование
• Образование: Средно или Висше - степен Бакалавър
Необходими документи:
• Автобиография на английски език
• 1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст
• Сканирано копие на диплома за средно образование
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 с лиценз за подбор на персонал за работа в чужбина 1707/ 21.03.2014
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. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор.
Е-mail: germany@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/109404/rabota-i-obuchenie-v-germaniya---poziciya-frizyoriki

Работа и Обучение в Германия / Позиция: Хотелски персонал
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Описание
Основни детайли:
• Позиции: Хотелски персонал
• Локация: Германия
• Безплатен курс по немски в България до покриване на нива А1, А2 и В1.
Старт на курса – 01. Февруари 2016
След курса- започване на работа в Германия
• Тип на офертата: Целогодишна (Продължителност на проекта – 3 години)
Условия
Заплащане:
• Възнаграждение: €818 нетно месечно възнаграждение
• Получаване на заплата: Всеки месец за предходния
• Начин на получаване на заплата : По банков път
• Осигуровки: Поети
Допълнителни детайли:
• Настаняване: Съдействие за намиране на квартира
• Работни часове на седмица: средно по 40 часа
*Спрямо предварително изготвена програма на годишна база
• Самолетен билет: Поет
Изисквания
• Мъже/ Жени
• Възрастови ограничения: 18 - 27 години
• Опит: Не е задължителен
• Сертификати: Диплома за завършено средно образование
• Образование: Средно или Висше - степен Бакалавър
Необходими документи:
• Автобиография на английски език
• 1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст
• Сканирано копие на диплома за средно образование
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 с лиценз за подбор на персонал за работа в чужбина 1707/ 21.03.2014
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. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор.
Е-mail: germany@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/109403/rabota-i-obuchenie-v-germaniya---poziciya-hotelski-personal

Работа и Обучение в Германия / Позиция: Шофьори на камиони
Описание
Основни детайли:
• Позиции: Шофьори на камиони
• Локация: Германия
• Безплатен курс по немски в България до покриване на нива А1, А2 и В1.
Старт на курса – 01. Февруари 2016
След курса- започване на работа в Германия
• Тип на офертата: Целогодишна (Продължителност на проекта – 3 години)
Условия
Заплащане:
• Възнаграждение: €818 нетно месечно възнаграждение
• Получаване на заплата: Всеки месец за предходния
• Начин на получаване на заплата : По банков път
• Осигуровки: Поети
Допълнителни детайли:
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• Настаняване: Съдействие за намиране на квартира
• Работни часове на седмица: средно по 40 часа
*Спрямо предварително изготвена програма на годишна база
• Самолетен билет: Поет
Изисквания
• Мъже/ Жени
• Възрастови ограничения: 18 - 27 години
• Опит: Не е задължителен
• Сертификати: Диплома за завършено средно образование
• Образование: Средно или Висше - степен Бакалавър
Необходими документи:
• Автобиография на английски език
• 1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст
• Сканирано копие на диплома за средно образование
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 с лиценз за подбор на персонал за работа в чужбина 1707/ 21.03.2014
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. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор.
Е-mail: germany@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/109402/rabota-i-obuchenie-v-germaniya---poziciya-shofyori-na-kamioni

Вътрешни врати Порта Нова Пловдив на супер цени
Голямо разнообразие на модели и цветове на интериорни врати на изгодни цени можете да намерите в шоурум Порта
Нова на бул. Шести септември 225 в Пловдив. Произвеждат се в 6 различни цвята - светъл дъб, златен дъб, череша ,
венге, орех , бяло. Големи налични количества на склад и кратки срокове за изпълнение на поръчките!
http://obiavidnes.com/obiava/109401/vytreshni-vrati-porta-nova-plovdiv-na-super-ceni

Курс по турски език А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по турски език по системата Hitit, ниво А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Курсът се провежда два пъти седмично – сряда и
петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 100 учебни часа. Начало: 25.11.2015г. Цена 270 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
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/109400/kurs-po-turski-ezik-a1

КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК за начално ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, ниво А1. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Курсът се провежда два пъти
седмично – понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало: 23.11.2015г. Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
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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/109399/kurs-po-nemski-ezik-za-nachalno-nivo

КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК – второ ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, второ ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на немски език.
Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало:
24.11.2015г. Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
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/109398/kurs-po-nemski-ezik--vtoro-nivo

КУРС ПО ГРЪЦКИ ЕЗИК – първо ниво
Учебен център Орбис организира курс по гръцки език по системата Епикинонисте Елиника, А1. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на гръцки език. Курсът се
провежда сряда и петък от 18.30 до 20.30 ч., общо 80 учебни часа. Цена 250 лв. Начало: 25.11.2015г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит. Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас
време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център „Орбис“
ул. „Мизия“ N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/109397/kurs-po-grycki-ezik--pyrvo-nivo

Курс по английски език – B1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език, B1. По време на обучението се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се акцентира
върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда два пъти седмично – сряда и петък от 18.30 до
20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Цена 250 лв. Начало:25.11.2015г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 10 лв. на час.
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/109396/kurs-po-angliyski-ezik--b1
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Курс по английски език А2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език. По време на обучението се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се акцентира
върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда два пъти седмично – сряда и петък от 18.30 до
20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало: 25.11.2015г. Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 10 лв. на час.
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/109395/kurs-po-angliyski-ezik-a2

Вечерен курс по испански език – начално ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по испански език по системата Espanol en marcha, начално ниво. По време
на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на испански
език. Курсът се провежда два пъти седмично – сряда и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 60 учебни часа. Начало:
25.11.2015г
Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/109394/vecheren-kurs-po-ispanski-ezik--nachalno-nivo

Курс по испански език – първо ниво
Учебен център Орбис организира съботен курс по испански език за начинаещи. Курсът се провежда по системата Eco.
По време на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна
лексика от около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на
испански език. Курсът се провежда събота от 13.30 до 16.30 ч., всичко 60 учебни часа. Начало – 28.11.2015 г. Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/109393/kurs-po-ispanski-ezik--pyrvo-nivo

Курс по разговорен бразилски
Учебен център Орбис организира разговорен курс по бразилски португалски. Курсът е предназначен за хора учили или в
момента изучаващи португалски език от ниво А2 до В2. Целта на курса е да се развият умения за водене на разговор като
се работи по определени теми. Продължителност 30 часа, веднъж седмично – неделя от 13.30 до 15.30 часа. Начало на
курса: 22.11.2015г. Цена: 100лв.
Допълнителна информация и записване:
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Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/109392/kurs-po-razgovoren-brazilski

КУРС ПО БРАЗИЛСКИ ПОРТУГАЛСКИ - B1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по бразилски португалски B1. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 учебни часа, понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/109391/kurs-po-brazilski-portugalski-----b1

Детективска агенция Авалон-24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери, издирване, биологични родители,
наблюдение, справки, помощ на родители с трудни деца,
полиграф, технически средства, консултация с адвокат и…
Бързи, качествени, професионални детективски услуги.
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент, гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти:
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http;//avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/109390/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi

КУРС ПО БРАЗИЛСКИ ПОРТУГАЛСКИ - A1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по бразилски португалски А1. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 учебни часа, вторник и петък от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 12.01.2016г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/109389/kurs-po-brazilski-portugalski-----a1
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30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/109388/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Разговорен курс по португалски език
Учебен център Орбис организира разговорен курс по португалски. Курсът е предназначен за хора учили или в момента
изучаващи португалски език от ниво А2 до В2. Целта на курса е да се развият умения за водене на разговор като се
работи по определени теми. Продължителност 30 часа, веднъж седмично – събота от 13.30 до 15.30 часа. Начало на
курса: 28.11.2015г. Цена: 100лв.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/109387/razgovoren-kurs-po-portugalski-ezik

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/109386/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Най-изгодните цени за врати на българския пазар!
Имате нужда от повече уют за вашия дом ?
Тогава, заповядайте при нас!
Ще „украсим” вашия апартамент, къща или офис с врати на много добри цени!
Можете да разгледате online нaшите предложения на нашата интернет страница: www.vratiruse.com
Заповядайте в шоурума ни в гр. Русе на ул. Борисова 44, срещу Художествената галерия!
Врати Русе
Aдрес: РУСЕ ул. Борисова 44
Моб: 0894627366
Моб: 0895691033
Тел: 0894628220
Email: vratiruse.2@gmail.com
facebook: https://www.facebook.com/vratirusecom
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web: http://www.vratiruse.com/
http://obiavidnes.com/obiava/107792/nay-izgodnite-ceni-za-vrati-na-bylgarskiya-pazar

Съботен курс по португалски език ниво В1
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, ниво В1. Курсът се провежда по системата Aprender
portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Провежда се
всяка събота от 10.00 до 13.00, продължителност 60 учебни часа. Цена 200 лв. Начало 23.01.2016г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/109385/syboten-kurs-po-portugalski-ezik-nivo-v1

Португалски език за начинаещи – съботен курс
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, провежда се събота от 13.30 до 16.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 28.11.2015г
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/109384/portugalski-ezik-za-nachinaeshti--syboten-kurs

Съботен курс по португалски език А2
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, второ ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Провежда се в събота от 10.00 до 13.00, продължителност 50 учебни часа. Цена 160 лв. Обучението се води от
квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/109383/syboten-kurs-po-portugalski-ezik-a2

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
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Продължителност 50 часа, два пъти седмично (вторник и петък) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/109382/portugalski-ezik--za-nachinaeshti

Френски език за средно напреднали
Учебен център Орбис организира вечерен курс по френски език, ниво B2. По време на обучението се развиват всички
езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се
акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Часовете се провеждат два пъти седмично, вторник и
четвъртък от 18.30 до 20.30, общо 80 учебни часа. Цена 250 лв. Начало: 24.11.15г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение.
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/109381/frenski-ezik-za-sredno-naprednali

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК – A2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по френски език по системата Echo, А2. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 230 лв.
Продължителност 70 часа, два пъти седмично – вторник и четвъртък от 18.30 до 20.30 часа. Начало: 24.11.15г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 10 лв на час.
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/109380/kurs-po-frenski-ezik--a2

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК – A1
Учебен център Орбис организира съботен курс по френски език по системата Echo, А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 230 лв.
Продължителност 70 часа, веднъж седмично – събота от 10.00 до 13.00 часа. Начало: 28.11.2015г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 10 лв на час.
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/109379/kurs-po-frenski-ezik--a1

Разговорен курс по италиански език
Учебен център Орбис организира разговорен курс по италиански език. Курсът е предназначен за хора учили или в момента
изучаващи италиански език от ниво А2 до В2. Целта на курса е да се развият умения за водене на разговор като се работи
по определени теми. Продължителност 30 часа, веднъж седмично (сряда) от 18.30 до 20.30 часа. Начало на курса:
25.11.2015г.
Цена:100лв.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/109378/razgovoren-kurs-po-italianski-ezik

Курс по румънски език – ниво А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език по системата PULS, ниво А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене и се акцентира върху уменията за изразяване на
румънски език. Курсът се провежда два пъти в седмицата – вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа.
Цена – 250 лв. Начало: 12.01.2016г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/109377/kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a1

КУРС ПО ФИНСКИ ЕЗИК – ниво А2
Учебен център Орбис организира съботен курс по фински език, второ ниво по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат в събота от
10.00 до 13.00, всичко 60 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало: 05.12.2015г.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/109376/kurs-po-finski-ezik--nivo-a2

Курс по шведски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира неделен курс по шведски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Rivstart. В
процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Часовете се провеждат в
неделя от 10.00 до 13.00, всичко 50 учебни часа. Цена 200 лв. Начало: 29.11.2015г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
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Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/109375/kurs-po-shvedski-ezik-za-nachinaeshti

КУРС ПО БРАЗИЛСКИ ПОРТУГАЛСКИ - B2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по бразилски португалски B2. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 учебни часа, понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 часа. Начало -19.11.2015г. Цена 160 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/109374/kurs-po-brazilski-portugalski-----b2

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда два пъти в седмицата- вторник и четвъртък от 18.30 до 20.30 часа.
Цена: 250 лева. Начало: 24.11.15г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. Мизия N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/109373/kurs-po-italianski-ezik-za-nachinaeshti

Съботен курс по италиански език – B1
Учебен център Орбис организира съботен курс по италиански език, B1. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език. Нивото е с
продължителност 80 часа и се провежда веднъж седмично – събота от 10.00 до 13.30 часа. Цена: 250 лева. Начало:
28.11.2015г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
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http://obiavidnes.com/obiava/109372/syboten-kurs-po-italianski-ezik--b1

Разговорен курс по английски език
Учебен център Орбис организира разговорен курс по английски език. Курсът е предназначен за хора учили или в момента
изучаващи английски език от ниво А2 до В2. Целта на курса е да се развият умения за водене на разговор като се работи
по определени теми. Продължителност 30 часа, два пъти седмично (сряда и петък) от 18.30 до 20.30 часа. Начало на
курса: 18.11.2015г.
Цена:100лв.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/109371/razgovoren-kurs-po-angliyski-ezik

Безупречен ремонт и боядисване на автоинтериор и авто интериорни пространства
Автоинтериорни и авторемонтни услуги от всякакъв вид, Безупречен ремонт и боядисване на автоинтериор и авто
интериорни пространства, авто кокпит, салон, купе на автомобили, детайли от пластмаса и кожа, волани и седалки
изработени от пластмаса или кожа.
Гарантираме, че всички обработени и ремонтирани от нас детайли и сглобки стават като нови без ненужно
претапициране както биха направили много автотапицери.
Повече за нас на адрес WWW.AVTOINTERIOR.COM
АВТОИНТЕРИОР 2000 Тел. 0878 254 354
http://obiavidnes.com/obiava/109370/bezuprechen-remont-i-boyadisvane-na-avtointerior-i-avto-interiorni-prostranstva

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
http://obiavidnes.com/obiava/109369/profesionalno-boyadisvane-na-koja-avtomobilni-sedalki-volani-meka-mebel-detay

Детективска агенция "Лидер"
Предлагаме бързи, точни и резултатни детективски услуги, използвайки всички средства позволени от закона.
• Разкриване и доказване на изневери с възможност за използване на събраната информация в евентуален бракоразводен
процес
• Събиране на информация относно платежоспособността, търговската репутация и благонадеждността на фирми и
физически лица
• Разследване на злоупотреби и кражби от служители
• Скрито видео и аудио наблюдение
• Наблюдение на лица със съмнително поведение (алкохол, хазарт, наркотици и др.)
• Проверяване достоверността на документи
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• Издирване на лица
• Техника за установяване на нерегламентирано подслушване и наблюдение на обекти, лица, помещения и тяхното
неутрализиране
• GPS проследяване
http://obiavidnes.com/obiava/109368/detektivska-agenciya-lider

Колa под наем в София - Ивиго Rent a car !
Не винаги можете да изберете правилната кола под наем и може да платите ненужно повече пари. За да не се случва
така, ние от Ivigo сме rent a car фирма с богат опит и приветлив персонал!
http://obiavidnes.com/obiava/109367/kola-pod-naem-v-sofiya---ivigo-rent-a-car-

Jet Dryers - Сушилня за ръце
Jet Dryers предлагат високотехнологичен сешоар за ръце - нов стандарт в санитарното оборудване за изсушаване на
ръце. Възползвайте се от най-добрите сешоари и сушилни за ръце.
http://obiavidnes.com/obiava/109366/jet-dryers---sushilnya-za-ryce

ТЮТЮН СТИЛ И КАЧЕСТВО
ТЮТЮН-КАЧЕСТВО-СТИЛ
тютюн
ние се водим от волята за съвършенство
във всеки един етап от производството.
Нашите продукти са резултат от непрекъсната работа
и стремеж да надминем
очакванията на най-взискателните потребители.
За да направим съвършената цигара,
ние внимателно подбираме най-качествените тютюни.
Всяка една от нашите марки се отличава със свой собствен,
уникален вкус, оценен подобаващо
от експерти и клиенти.
Избирайки нашите продукти,
потребителите получават
не само високо качество, а и стил.
нашите цени:
1 kg.king tabaco 60 lv. ot 2 kg na gore bezplatna dostavka
1 кг. стандартна виржиния 60 лв. - от 2кг безплатна доставка
1кг. златна виржиния 70 лв. - от 2кг безплатна доставка
1кг.давидоф 70 лв- от 2кг безплатна доставка
1кг.малборо 70 лв.- от 2кг безплатна доставка
1кг.камел 70 лв. - от 2кг безплатна доставка
tel.0897785052
http://obiavidnes.com/obiava/109365/tyutyun-stil-i-kachestvo

Детско обзавеждане
Пазарувайте изгодно от фирма Пирински Бор. Сега специалните ни предложения за цялостно мебелиране на вашата
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детска стая. Изберете най-доброто за вашите наследници!
http://obiavidnes.com/obiava/109364/detsko-obzavejdane

www.Pirinski-bor.com - Холови секций.
Имате ли нужда от качествени холови секций на много добри цени? www.Pirinski-bor.com е онлайн магазин който може
да ви предложи богат избор от мебели изработени в България!
http://obiavidnes.com/obiava/109363/wwwpirinski-borcom---holovi-sekciy

Директория за статий Bojestveni.com !!!
Ако желаете да публикувате ваша статия в нашият сайт Bojestveni.com сте повече от добре дошли! Разнообразие от
категории и разделения за всеки вид статий на български език.
http://obiavidnes.com/obiava/109362/direktoriya-za-statiy-bojestvenicom-

Йонизатор, озонатор и ароматизатор от ТехноМаг
Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред - най-съвременен мултифункционален настолен
въздухопречиствател. Може да произвежда отрицателни йони, да генерира озон и дифузира есенции за ароматерапия.
Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни микроби, спори на плесени, гъбички и др. Осигурява чист
и здравословен въздух, ароматизира помещението с успокояващи благоухания. С повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Предпазва от зарази по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и
компютри. Противодейства на вредните положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 69,00 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/109361/yonizator-ozonator-i-aromatizator-ot-tehnomag

Озонатор за въздух и вода – здраве у дома
Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби, венци, стомашно-чревни болести, кожни заболявания и
всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява
месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана
вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни
болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина ТехноМаг или на
тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/109360/ozonator-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma

Йонизатори и озонатори – различни модели
Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода – последно поколение технология за пречистване и
стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на
хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и
медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки, детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/109359/yonizatori-i-ozonatori--razlichni-modeli

Енергийна алкална нано чаша за „жива вода”
Енергийна нано чаша за алкална вода - наричана още турмалинова чаша - предназначена да филтрира, пречиства,
минерализира, йонизира и алкализира водата по естествен път чрез филтърна система от подбрана селекция минерали, с
доказано полезно ободряващо и оздравително действие. Всички знаем колко е полезна и необходима водата за правилното
функциониране на човешкия организъм. Но в нашето забързано ежедневие рядко можем да разчитаме, че пием вода
която е достатъчно чиста или правилно структурирана и заредена с живот. Затова е изобретено и това чудо, което за
броени минути ни осигурява чиста, обогатена на полезни минерали, питейна вода. С енергийната алкална чаша ни се
предоставя възможност да бъдем по-здрави, по-бодри, по-енергични, по-работоспособни, да осигурим повече младост и
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дълголетие на организма си, да постигнем стройна и елегантна фигура по естествен път. Не пропускайте този шанс!
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина „ТехноМаг” или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/109358/energiyna-alkalna-nano-chasha-za-jiva-voda

Пирински Бор предлага мека мебел !
За клиенти на едно можем да договорим много добри цени за мека мебел. Разполагаме с много добър персонал способен да
изработи точно каквато мека мебел желаете!
http://obiavidnes.com/obiava/109357/pirinski-bor-predlaga-meka-mebel-

Активатор за жива и мъртва вода с ТИТАНИЕВ електрод
Активатор за жива и мъртва вода с ТИТАНИЕВ електрод - за домашно приготвяне на алкална (жива) вода и кисела
(мъртва) вода, които можете да използвате в профилактиката на редица болести. Иновативното в този модел е
наличието на титаниев електрод, който гарантира да няма никакво отделяне на метали във водата. За повече
подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/109356/aktivator-za-jiva-i-myrtva-voda-s-titaniev-elektrod

Електронно биде – капак
Може да се монтира на всяка тоалетна чиния (или моноблок) със стандартна форма и размери. Изпълнява 15 функции
(подгрява седалката и водата, подмива и ви подсушава с топъл въздух, обезмирисява тоалетната и т.н.). С две отделни
самоизмиващи подвижни прибиращи се дюзи. С антибактериален воден филтър. Осигурява висока лична хигиена, здраве и
комфорт за цялото семейство. Пести време и тоалетна хартия, предпазва от редица заболявания. Незаменим помощник
при гледане на възрастни или хора с увреждания. Южнокорейско качество. За подробности и поръчки заповядайте
онлайн или на място в магазин ТехноМаг, или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/109355/elektronno-bide--kapak

Ултразвукова ваничка за скоростно почистване и стерилизация
За ултразвуково почистване на метални инструменти, CD, DVD и BlueRay оптични дискове, почистване и стерилизация
на ножчета за бръснене, глави на електрически самобръсначки, стоматологични инструменти, четки за зъби, бижута
(верижки, пръстени, обици, гривни), очила, лупи, верижки за часовници, водоустойчиви часовници, химикалки, глави на
принтери, печати, часовникови механизми, стари монети, значки, клапи, дюзи, електронни платки и т.н. Вижте
подробности и поръчайте в е-магазина «ТехноМаг» или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/109354/ultrazvukova-vanichka-za-skorostno-pochistvane-i-sterilizaciya

Електронна система срещу варовикова вода AV-3 – Изберете българското!
Доказано ефективна и суперикономична електронна система за омекотяване на варовикова вода и премахване налепите
във водната инсталация. Ел.консумация 1,5W. Подходяща за едно домакинство, монтира се след водомера в жилището.
Спира отлагането на варовик, прогресивно премахва отложения варовик по тръбите, батериите, ел. уредите и др.
Намалява сметката за електричество, удължава живота на бойлера, пералнята, миялната, кафе машината и т.н.
Гаранция 5 години! За повече подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.
02/4224228,
0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/109353/elektronna-sistema-sreshtu-varovikova-voda-av-3--izberete-bylgarskoto

Уред за Сребърна вода "Volcano Dr. Silver 101+"
Създаден по разработка на НАСА - САЩ, уредът е предназначен за подобряване състоянието при повече от 100
труднолечими заболявания, за дезинфекция на вода с неизвестен произход и много други положителни ефекти за
човешкото здраве. Сребърните йони във водата (сребърна вода) са сигурна защита срещу повече от 700 вида вируси и
бактерии, гъбички и паразити, от които страдат една трета от хората на планетата. Предлагаме многофункционален
уред за добиване на сребърна вода, който едновременно с процеса на отделяне на сребърни йони, осигурява магнитна
обработка и структуриране на водата за постигане на максимален биологичен ефект. Напълно дезинфикцирана и полезна
вода за пиене от всякаква чешма можете да си приготвите за по-малко от 1 минута. Малко по-дълго се приготвя
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по-концентрирана сребърна вода за ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини,
висока температура; гастрити, хранителни отравяния, дезинтерии; кожни болести, изгаряния; дезинфекция и
обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи и др.
Доверете се на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/109352/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

Как да пестим вода у дома - практичен стопер от ТехноМаг
Стопер с бутон и воден икономайзер EcoTap HP-2065 – пести 48% вода – подходящ за всяка кухня или ресторант. Лесно
ще го монтирате за секунди без да търсите водопроводчик. Ще намалите сметката за вода наполовина. Пускането и
спирането на водата става с едно докосване на бутона, което е изключително удобство и пестене на време, защото се
избягва постоянното въртене на смесителните кранове. Стопер EcoTap е с модерен и елегантен дизайн, изработен от
висококачествен месинг с хромирано покритие, с универсална външна резба, съгласно БДС. В комплекта е включен и
преходник с вътрешна резба (за по-старите модели батерии). Устройството е патентовано в САЩ, Канада, Австралия,
Швейцария. За повече подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228,
0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/109351/kak-da-pestim-voda-u-doma----praktichen-stoper-ot-tehnomag

Иновации за пестене на вода – ТехноМаг
Стопер с бутон и воден икономайзер EcoTap HP-265 – пести 84% вода – подходящ за всяка баня или тоалетна. Лесно ще
го монтирате за секунди без да търсите водопроводчик. Този модел е с регулатор на съотношението вода/въздух, с
който можете да настроите дебита според вашите изисквания с цел постигане на допълнителна икономия. Пускането и
спирането на водата става с едно докосване на бутона, което е изключително удобство и пестене на време, защото се
избягва постоянното въртене на смесителните кранове. Стопер EcoTap е с модерен и елегантен дизайн, изработен от
висококачествен месинг с хромирано покритие, с универсална външна резба, съгласно БДС. Устройството е патентовано
в САЩ, Канада, Австралия, Швейцария. За повече подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се
обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/109350/inovacii-za-pestene-na-voda--tehnomag

Aвтоматичен овлажнител от ТехноМаг
Aвтоматичен овлажнител - напълно автоматичен овлажнител за стая VapoLux New – с вграден електронен влагомер,
който може постоянно да поддържа зададената от Вас желана влажност в помещението. Уредът се включва и
изключва автоматично в съответствие със степента на влага в помещението. С голям резервоар (4.5л) и възможност за
до 11 часа автономна работа с едно зареждане. С отделно управляем йонизатор за повишаване качеството на въздуха.
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/109349/avtomatichen-ovlajnitel-ot-tehnomag

Овлажнители – различни модели
Ултразвуков овлажнител на въздух с влагомер, работещ на автоматичен режим, поддържайки нивото на влажността,
което сте му задали. С йонизатор. С дистанционно и таймер. Автоматичният овлажнителят VapoLux New с вграден
електронен влагомер, осигурява желаното ниво на влажност в стаята. Специално проектиран да възстановява нивото
на влажността в жилището в подходяща степен, като същевременно овлажнителят VapoLux New спомага за
предотвратяване увреждането на мебелите, избягване на дехидратацията, облекчаване симптомите (сухо гърло и
запушен нос), причинени от изсушаване на въздуха върху дишането. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/109348/ovlajniteli--razlichni-modeli

ЕЛЕКТРОНЕН УРЕД ЗА БОРБА С ГРИЗАЧИ
Най-нова технология - използва комбинирано въздействие на ултразвук, електромагнитно излъчване и флаш лампа за
постигане на максимална ефективност в борбата с неприятелите. Ултразвуковите вълни и интензивната светлина на
лампата атакуват гризачите, когато са извън укритията си. Същевременно електромагнитните импулси се
разпространяват по кабелите на електроинсталацията и атакуват неприятелите в укритията им, които се намират в
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стените, през които преминават кабелите. Предпазва от наличие на вредни гризачи - мишки, плъхове, прилепи и др.
Едновременно с това, уредът предпазва и от вредни инсекти - мравки, дървеници, паяци. Вижте подробности и
поръчайте в е-магазина www. TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/109347/elektronen-ured-za-borba-s-grizachi

Електронен уред против съсели
Предпазва от наличие на диви животни, като мишки, плъхове, кучета, лисици, съсели, порове, невестулки, катерици,
прилепи. В големи помещения без вътрешни прегради. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти
www.TehnoMag.net или на тел. тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/109346/elektronen-ured-protiv-syseli

Семеен стерилизатор на четки за зъби и самобръсначка
Семеен стерилизатор на четки за зъби и самобръсначка – за предпазване на цялото семейство от разпространение и
обмяна на вируси и зарази. Комбинацията от ултравиолетова светлина и озон действа високоефективно за унищожаване
на повече от 99,99% на всички патогенни микроорганизми, като вируси, бактерии и паразити, в рамките на секунди, без
използване на химикали, водещи до опасни странични ефекти. Зъболекарите препоръчват УВ-стерилизаторите за
ежедневно съхранение и стерилизиране на четките за зъби. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или
се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/109345/semeen-sterilizator-na-chetki-za-zybi-i-samobrysnachka

Звукова четка за зъби с 3 режима на работа и УВ стерилизатор
Звукова четка за зъби с 3 режима на работа и УВ стерилизатор - за идеално почистване и/или избелване на зъбите и
здравословен масаж на венците. Работи с презареждаема литиева батерия. С ултравиолетова камера за стерилизация с
цел предпазване от вируси и зарази. Звукочестотна вибрация до 33000 удара в минута. 4 резервни глави (за 4-членно
семейство или резерва). Плаката се почиства идеално, зъбите се избелват максимално, а венците се заздравяват за
броени дни. Пести се време и паста за зъби, а ползването е удоволствие. Освен зъбите, отлично почиства и брекети,
фасети, импланти и зъбни протези. Проверено! Цена 89,00 лв. с ДДС. За подробности и поръчки заповядайте онлайн или
на място в магазин ТехноМаг, или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/109344/zvukova-chetka-za-zybi-s-3-rejima-na-rabota-i-uv-sterilizator

Алкохолни тестери (дрегери)
Професионален алкохолен тестер (дрегер) – Прецизен южнокорейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за измерване на
алкохолното съдържание в диапазон от 0 до 4 промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни
субстанции в дъха на човека. Подходящ за редовни проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни
дейности, свързани с професионално шофиране и неупотреба на алкохол. Притежаващ TUV/CE сертификат. Със сменяем
високопрецизен полупроводников сензор (същият, като в полицейските дрегери). В комплекта: алкални батерии АА 1.5V,
захранващ адаптор за включване в автомобила, 55 броя мундщуци, елегантна чантичка за съхранение и дръжка за
безопасно пренасяне на комплекта, инструкция за експлоатация на български език. Цена 192 лв.(с ДДС). Запитвания и
поръчки в е-магазина ТехноМаг или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/109343/alkoholni-testeri-dregeri

Сауна за лице и инхалатор за нос и гърло
Този уред, с помощта на полезното действие на парата чрез приставката за сауна, дълбоко почиства лицето и
внимателно премахва замърсяването и черните точки. Кожата остава по-дълга време свежа и хидратирана, изглежда
по-млада и по-блестяща. Уредът е идеален за употреба в домашни условия и може да се използва за дълбоко почистване
на следи от грим, за дълбоко почистване на порите и предотвратяване изсушаването на кожата. Има и приставка за
инхалация - предназначена за вдишване през носа и през устата. В студено време лигавицата в устната и носна кухна
става особено суха. Благодарение на инхалатора, лигавицата се овлажнява, което допринася за по лесно вдишване.
Успешно се лекува кашлица и трудно отхрачване. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www. TehnoMag.net или
на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994.
http://obiavidnes.com/obiava/109342/sauna-za-lice-i-inhalator-za-nos-i-gyrlo
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Инфрачервена лампа за нагревки Philips 150W
Инфрачервена лампа за нагревки Philips 150W – служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни
заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и невралгии. Инфрачервената лампа Philips е оптимизирана за
облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът, прасец или врат, както и за облекчение при обикновени
настинки. Лампата може да се използва за терапевтични облъчвания, в козметични салони, детски градини, промишлени
предприятия, а така също и в домашни условия. Употребата на инфрачервената лампа способства за повишаване на
защитните сили на организма и устойчивостта му към инфекциозни, простудни, костно-ставни заболявания и др.
Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.Tehnomag.net или на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/109341/infrachervena--lampa-za-nagrevki-philips-150w

Шиене на дрехи на ишлеме
Ние от MagicBoxClothing.com ви предоставяме възможността да притежавате желаните от вас дрехи по поръчка.
Нашите бутикови дрехи могат да бъдат изработени с каквито материали вие желаете.
http://obiavidnes.com/obiava/109340/shiene-na-drehi-na-ishleme

Eлектрически ботуш – различни модели
Уред за здравословно затопляне на краката. Топли крака - здрави в студа!
Възможност за регулиране на
температурата. Автоматично изключване. Температурата на грейката за крака е в съответствие с международните
нормативи за безопасност, като същевременно осигурява приятно и полезно затопляне, а не прекалено висока топлина. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/109339/elektricheski-botush--razlichni-modeli

Инкубатори автоматични !!! Безплатна доставка !!!
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/109338/inkubatori-avtomatichni--bezplatna-dostavka-

Магазин за врати Порта Нова София
Предлагаме входни блиндирани врати и интериорни врати,високо качество на ниски цени.. Очакваме Ви
http://obiavidnes.com/obiava/109337/magazin-za-vrati-porta-nova-sofiya

Суперхостинг.бг с промоция.
Българският хостинг доставчик Суперхостинг.бг предлага сега специална оферта за своите стари и нови клиенти.
Кодове, които ще ви донесат до 10% отстъпка. Валидни са и за продажба, както и трансфер на домейни.
http://obiavidnes.com/obiava/109336/superhostingbg-s-promociya

ходни , стъклени и интериорни врати
Вратата е изключително важна за облика на жилището. При нас ще откриете невероятни предложения на интериорни
и входни врати в многообразие от модели, цветове и размери на конкурентни цени. Ще получите обширна информация за
предлаганите модели, както и насоки, за да направите най-подходящия избор. Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/109335/hodni--stykleni-i-interiorni-vrati

Детективска агенция АЯКС|Частен детектив Пловдив Стара Загора Ямбол
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1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/109334/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv-plovdiv-stara-zagora-yambol

Детективска Агенция ДИСКРЕТ 0888116420 Русе Велико Търново Шумен Варна
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/109333/detektivska-agenciya-diskret-0888116420-ruse-veliko-tyrnovo-shumen-varna

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
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http://obiavidnes.com/obiava/109332/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

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

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
http://obiavidnes.com/obiava/109331/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

Инфрачервено топлещо Килим "Килимче"
Инфрачервено топлещо Килим "Килимче"

Имате студен под и мръзнат краката, сложете Инфрачервен Килим "Килимче" и след 5 минути ще усетите разликата!
Идеално топло легло зо вашите домашни любимци!
Нагрява до 42 градуса.
Консумация: 45 W/час
Размер: 36 х 56 см.
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230V; IP 21; 0.6 kg
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/109330/infracherveno-topleshto-kilim-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.
Всички модели са с термозащита от прегряване
Предимства на отоплителната картина и излъчваната от нея инфрачервена топлина:
• Не загрява въздуха (при студен въздух съдържанието на кислород е по-високо)
• Не вдига прах (защото не завихря въздуха)
• Не пуши (не е необходим комин)
• Безшумно действие (без вентилатори)
• Лечебно действие (инфрачервената топлина помага при: високо кръвно налягане - подобряват кръвообращението и го
стабилизират;
болки в гърба; хронични болки в мускулите; шипове; бронхити; тонзилити; астма; простудни заболявания;
отслабване и изтощение на организма; възпаление на уши, нос, гърло; артрит, радикулит, ревматизъм, дископатии,
шипове;
облекчават работата на бъбреците; стрес; намаляват целулита -инфрачервената кабина е важно допълнение към всяка
антицелулитна програма)
• Икономична: 400 W ( около 0.10 лв. на час)
Тегло 700 гр Размери 100 / 57 см
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/109329/topleshta-kartina-s-infracherveno-nagryavane

Заедно можем да направим дома Ви по - уютен! Предлагаме свежи идеи и изгодни предложения!
Очакваме Ви!
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/109328/zaedno-mojem-da-napravim-doma-vi-po---uyuten-predlagame-sveji-idei-i-izgodni-pre
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ПРЕДСТОЯЩ КАСТИНГ СЕЗОН 2016
• АКО СТЕ :
o
o
o
o
o
o
o
o

МУЗИКАНТ(КА)
ПЕВЕЦ/ ПЕВИЦА
ТАНЦЬОР(КА)
АНИМАТОР(КА)
ИЗПЪЛНИТЕЛ В ДУО/ ТРИО
ONE MAN BAND
ДВОЙНИК/ ИМИТАТОР НА ИЗВЕСТНА ЛИЧНОСТ
ФОКУСНИК / ИЛЮЗИОНИСТ

ЗАПИШЕТЕ СЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩИЯ КАСТИНГ!
ОЧАКВАМЕ ВИ!
WWW.SLAVA7.BG
INFO@SLAVA7.BG
http://obiavidnes.com/obiava/109327/predstoyasht-kasting-sezon-2016

РАБОТА В ГЪРЦИЯ/КИПЪР – СЕЗОН 2016
ПРЕДСТОЯЩИ ИНТЕРВЮТА
• АКО СТЕ :
o
o
o
o
o
o
o
o

ГОТВАЧ( КА)
ПОМОЩНИК- ГОТВАЧ ( КА)
РАБОТНИК- КУХНЯ
РЕЦЕПЦИОНИСТ (КА)
СЕРВИТЬОР (КА)
БАРМАН( КА)
КАМЕРИЕРКА
ГРАДИНАР (КА)

ЗАПИШЕТЕ СЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИНТЕРВЮТА.
ОЧАКВАМЕ ВИ!
WWW.SLAVA7.BG
GREECE@SLAVA7.BG
http://obiavidnes.com/obiava/109326/rabota-v-gyrciyakipyr--sezon-2016

Работа в Кипър / Позиция: Спасители
Описание
*Предстоящи Интервюта през Март 2016*
Основни детайли :
• Позиция: Спасители
• Локация: Кипър
• Заминаване: Април - Май, 2016
• Тип на офертата: Сезонна ( до м. Октомври)
Условия
Заплащане:
o Възнаграждение: €700 брутно месечно възнаграждение
o Дата за получаване на заплата: Всеки месец за предходния
o Начин на получаване на заплата: По банков път
Допълнителни детайли:
o Настаняване: Безплатно
o Храна: 1 безплатно хранене на ден
o Работни часове на ден: 8 часа
o Работни дни на седмица: 6 дни
o Униформи: Подсигурени от работодателя

Страница 54/109

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

29.11.2015

o Самолетен билет: Подсигурен от работодателя
Изисквания
o Мъже/ Жени
o Възрастови ограничения: До 40-годишна възраст
o Опит: Препоръчителен
o Чужди езици: Английски език – много добро ниво
Необходими документи:
o Автобиография на английски език, бланка изтеглена от сайта-www.slava7.bg
o 1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст
o Сертификат за спасители
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 с лиценз за подбор на персонал за работа в чужбина 1707/ 21.03.2014
предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
За повече информация:
Тел. 0700 800 77*На цената на един градски разговор
Е-mail: cyprus@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/109325/rabota-v-kipyr--poziciya-spasiteli

Jоbs in Mаltа / Pоsitiоn: Infrаstructurе аnd IT Аdministrаtiоn Mаnаgеr
Описание
Gеnеrаl Infоrmаtiоn:
Еmplоymеnt typе: Full –timе / Cоntrаct Bаsis
Lоcаtiоn: Mаltа
Изисквания
Infrаstructurе аnd IT Аdministrаtiоn Mаnаgеr
Wоrking within thе Tеchnоlоgy Dеpаrtmеnt аnd rеpоrting tо thе Hеаd оf Еnginееring аnd Оpеrаtiоns, yоu will bе rеspоnsiblе tо
mаnаgе thе infrаstructurе аnd IT аdmin tеаm, mаnаgе thе systеm infrаstructurе, stоrаgе аnd dаtаbаsеs, IP nеtwоrking аnd оfficе IT
аnd еntеrprisе еquipmеnt.
Rеspоnsibilitiеs:
• Supеrvisе аnd mаnаgе thе оngоing prоjеcts аnd instаllаtiоns tо mаkе surе thаt thе milеstоnеs аrе аchiеvеd within timеlinеs
• Sеts gоаls fоr thе tеаm in аccоrdаncе tо thе Grоup’s rоаdmаp аnd strаtеgy
• Plаn, оrgаnizе, mаnаgе, trаin аnd tаkе cоrrеctivе аctiоn оn thе pеrfоrmаncе оf thе IT аdministrаtоrs аnd nеtwоrk еnginееrs
• Аssist in mееting thе еvоlving nееds оf thе оrgаnisаtiоn by pаrticipаting in thе shоrt аnd lоng tеrm strаtеgic plаnning fоr thе
dеpаrtmеnt, sеlеcting аnd utilizing аpprоpriаtе hаrdwаrе, idеntifying sоftwаrе еnhаncеmеnts аnd tооls
• Еnsurеs thаt аll rеlеvаnt prоcеss, quаlity аnd sеcurity guidеlinеs аrе еmbеddеd in thе dеsigns frоm thе еаrly stаgеs
• Tаkеs lеаding rоlе in RFPs аnd vеndоr discussiоns
• Suppоrt thе Hеаd оf Оpеrаtiоns/CTО with Budgеts аnd Tеchnоlоgy rоаd-mаp
• Idеntify аny missing prоcеdurеs аnd prоcеssеs аnd put such prоcеssеs in plаcе
• Mаkеs rеcоmmеndаtiоns fоr cоst еfficiеncy аnd еnhаncеmеnts
Rеquirеmеnts:
• Mаstеrs оr Dеgrее in Cоmputеr Sciеncе, IT, Еnginееring оr Businеss Аdministrаtiоn аnd Mаnаgеmеnt
• Knоwlеdgе оf TCP/IP fundаmеntаls
• Аll-rоundеr with vеry gооd gеnеrаl IT Knоwlеdgе
• SS7 аnd tеlеcоmmunicаtiоns knоwlеdgе will bе cоnsidеrеd аs аn аssеt
• Idеаlly with еxpеriеncе wоrking with Linux tеchnоlоgiеs (Ubuntu аnd CеntОS), Dаtаbаsеs (MySQL аnd NоSQL Dаtаbаsеs),
• Аblе tо аdjust plаns аs nеcеssаry аnd prоvidе аltеrnаtivе strаtеgiеs tо mееt chаnging businеss nееds
• Dеmоnstrаtеs strоng custоmеr, quаlity, cоst аnd dеlivеry fоcus
• Аbility tо wоrk in а fаst pаcеd еnvirоnmеnt, оn multiplе prоjеcts cоncurrеntly
• Prоjеct Mаnаgеmеnt skills will bе cоnsidеrеd аs аn аssеt
Nеcеssаry dоcumеnts:
• Аn аutоbiоgrаphy in Еnglish (CV), dоwnlоаdеd frоm оur wеbsitе www.slаvа7.bg
• 1 (оnе) full – lеngth phоtо, nоt оldеr thаn 6 mоnths
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Impоrtаnt! CV must bе dоwnlоаdеd frоm оur sitе аnd cоmplеtеd in dеtаils.
Plеаsе rеmеmbеr thаt it is yоur fаcе tо thе еmplоyеr аs а dеtаilеd dеscriptiоn оf yоur еxpеriеncе аnd givеs yоu biggеr chаncе fоr
аpprоvаl. Аny оthеr cеrtificаtеs fоr cоursеs cоmplеtеd, rеcоmmеndаtiоns will bе а plus.
In аccоrdаncе with WАT, Yоuth аnd Еxchаngе prоgrаms!
Fоr furthеr infоrmаtiоn, plеаsе, dо nоt hеsitаtе tо cоntаct us:
Е-mаil: infо@slаvа7.bg
Tеl: 0700 800 77 *На цената на един градски разговор
http://obiavidnes.com/obiava/109324/jobs-in-malta--position-infrastructure-and-it-administration-manager

Jоbs in Mаltа / Pоsitiоn: IT Sеrvicеs Mаnаgеr
Описание
Gеnеrаl Infоrmаtiоn:
Еmplоymеnt typе: Full –timе / Cоntrаct Bаsis
Lоcаtiоn: Mаltа
Изисквания
IT Sеrvicеs Mаnаgеr
Аs аn IT Sеrvicеs Mаnаgеr yоu will bе rеspоnsiblе tо аnаlysе, dеvеlоp аnd mаnаgе suppоrt mоdеls аnd prоcеssеs bаsеd оn industry
stаndаrds such аs ITIL, including chаngе аnd rеlеаsе mаnаgеmеnt. Hе/Shе hаs tо еnsurе thаt thе stаndаrds аnd prоcеdurеs аrе
usеd fоr prоmpt аnd еfficiеnt hаndling оf thе tоtаlity оf incidеnts in оrdеr tо rеducе thе impаct upоn quаlity.
Rеspоnsibilitiеs:
• Аccоuntаbility fоr thе mаnаgеmеnt аnd оrgаnisаtiоn оf thе dаy tо dаy оpеrаtiоns оf IT Sеrvicеs еnsuring а cоntinuоus sеrvicе is
prоvidеd tо thе оrgаnisаtiоn which mееts thе оrgаnisаtiоn’s strаtеgic gоаls
• Cоnduct grоwth аnаlysis, cаpаcity plаnning, аvаilаbility, аnd sеrvicе cоntinuity mаnаgеmеnt
• Еnsuring thаt аll IT аnd Nеtwоrk tеаms fоllоw thе incidеnt mаnаgеmеnt prоcеss fоr еvеry incidеnt, аnd fоllоw prоblеm
mаnаgеmеnt prоcеss tо idеntify аnd dоcumеnt rооt cаusе оf incidеnts
• Rеspоnsiblе fоr Еngаgеmеnt аnd Cоmmunicаtiоns during incidеnts with Businеss оwnеrs аnd Sеniоr Mаnаgеmеnt thrоugh
Incidеnt Rеpоrts аnd by аcting аs а singlе pоint оf cоntаct with thе оpеrаtiоnаl tеаms
• Mоnitоring thе еffеctivеnеss оf thе sеrvicе mаnаgеmеnt аnd mаking rеcоmmеndаtiоns fоr imprоvеmеnt
• Dеvеlоp аnd mаintаin thе incidеnt mаnаgеmеnt, prоblеm mаnаgеmеnt аnd chаngе mаnаgеmеnt prоcеssеs аnd rеlаtеd
prоcеdurеs
Prоfilе оf Succеssful Cаndidаtе:
• Bаchеlоr in ICT оr Bаchеlоr оf Еnginееring оr еquivаlеnt tеchnicаl rеlеvаnt Dеgrее
• Knоwlеdgе оf tеlеcоmmunicаtiоns / nеtwоrks / IT sоlutiоns аnd prоducts
• Fоcusеd tоwаrds cоnsumеr оriеntаtiоn аnd sаtisfаctiоn
• Аnаlysе аnd аssеss prоblеm situаtiоns аs thеy аrisе in оrdеr tо plаn, dеsign, аnd implеmеnt suitаblе sоlutiоns
• Thе аbility tо dеvеlоp strоng tеаms, аnd fоstеr аn еnvirоnmеnt оf cоllаbоrаtiоn
• Аbility tо trоublеshооt аnd diаgnоsе cоmplеx systеms, nеtwоrks, аnd аpplicаtiоn pеrfоrmаncе
• А pоsitivе аnd hеlpful аttitudе tоwаrds wоrk аnd cоllеаguеs
• Willingnеss tо pеrfоrm аbоvе аnd bеyоnd nоrmаl еxpеctаtiоn whеn nеcеssаry
Nеcеssаry dоcumеnts:
• Аn аutоbiоgrаphy in Еnglish (CV), dоwnlоаdеd frоm оur wеbsitе www.slаvа7.bg
• 1 (оnе) full – lеngth phоtо, nоt оldеr thаn 6 mоnths
Impоrtаnt! CV must bе dоwnlоаdеd frоm оur sitе аnd cоmplеtеd in dеtаils.
Plеаsе rеmеmbеr thаt it is yоur fаcе tо thе еmplоyеr аs а dеtаilеd dеscriptiоn оf yоur еxpеriеncе аnd givеs yоu biggеr chаncе fоr
аpprоvаl. Аny оthеr cеrtificаtеs fоr cоursеs cоmplеtеd, rеcоmmеndаtiоns will bе а plus.
In аccоrdаncе with WАT, Yоuth аnd Еxchаngе prоgrаms!
Fоr furthеr infоrmаtiоn, plеаsе, dо nоt hеsitаtе tо cоntаct us:
Е-mаil: infо@slаvа7.bg
Tеl: 0700 800 77 *На цената на един градски разговор
http://obiavidnes.com/obiava/109323/jobs-in-malta--position-it-services-manager

Jоbs in Malta / Pоsitiоn: Wеb Applicatiоn Dеvеlоpеr
Описание
Gеnеral Infоrmatiоn:
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Еmplоymеnt typе: Full –timе / Cоntract Basis
Lоcatiоn: Malta
Изисквания
Wеb Applicatiоn Dеvеlоpеr
Dеvеlоpmеnt will bе undеrtakеn as part оf a tеam as wеll as individually, dеpеnding оn thе scоpе оf thе prоjеct. Prоjеcts includе,
but arе nоt limitеd tо, frоnt-еnd GUI dеvеlоpmеnt, custоmеr pоrtals, APIs оr intеrnal back-еnds and suppоrt applicatiоns.
Rеspоnsibilitiеs:
• Authоring, dеvеlоpmеnt, tеsting, dеlivеry and dоcumеntatiоn оf Wеb-Applicatiоns thrоughоut thе еntirе dеvеlоpmеnt lifе cyclе
• Pоint оf cоntact fоr thе dеvеlоpmеnt tеam with prоduct оwnеrs and intеrnal / еxtеrnal stakеhоldеrs
• Wоrking indеpеndеntly / part оf a tеam and bе ablе tо put fоrward suggеstiоns fоr imprоvеmеnts in еxisting sоftwarе and idеas
fоr nеw apprоachеs, practicеs and tеchnоlоgiеs
• Taking оwnеrship and rеspоnsibility fоr assignеd dеvеlоpmеnt tasks
Rеquirеmеnts:
• Sеvеral yеars оf prоgramming еxpеriеncе in PHP and/оr оthеr similar languagеs (idеally in Wеb Applicatiоn Dеvеlоpmеnt)
• A dеgrее in Cоmputеr Sciеncе, IT, Sоftwarе Еnginееring, Wеb-Dеvеlоpmеnt, Prоgramming оr еquivalеnt
• Cеrtificatiоn in PHP wеb dеvеlоpmеnt, graphics and sоftwarе prоgramming will bе cоnsidеrеd assеts
• Knоwlеdgе оf Yii framеwоrk will bе cоnsidеrеd as an assеt
• Strоng knоwlеdgе оf HTML, CSS3, JS librariеs (mainly jQuеry & Undеrscоrе.js), XML and JSОN
• Gооd knоwlеdgе оf crоss brоwsеr cоmpatibility
• Еxpеriеncе with CSS systеms such as SASS tо cоmpilе CSS filеs
• Usagе vеrsiоn cоntrоl systеms such as GIT
• Еxpеriеncе in applicatiоn UI/UX dеsign will bе cоnsidеrеd as an assеt
• Dоcumеntatiоn еxpеriеncе and knоwlеdgе оf dоcumеntatiоn standards (UML, еtc.)
• RDBMS and SQL knоwlеdgе
• Knоwlеdgе оf Agilе SD mеthоdоlоgiеs wоuld bе cоnsidеrеd as an assеt
• Prоblеm sоlving skills and thе ability tо wоrk indеpеndеntly
• Ability tо wоrk in grоups with оthеr dеvеlоpеrs and оthеr dеpartmеnts tо achiеvе a cоmmоn gоal
• Crеativе and innоvativе
• Ability tо adapt and pick up nеw tеchniquеs and tеchnоlоgy
Nеcеssary dоcumеnts:
• Аn autоbiоgraphy in Еnglish (CV), dоwnlоadеd frоm оur wеbsitе www.slava7.bg
• 1 (оnе) full – lеngth phоtо, nоt оldеr than 6 mоnths
Impоrtant! CV must bе dоwnlоadеd frоm оur sitе and cоmplеtеd in dеtails.
Plеasе rеmеmbеr that it is yоur facе tо thе еmplоyеr as a dеtailеd dеscriptiоn оf yоur еxpеriеncе and givеs yоu biggеr chancе fоr
apprоval. Any оthеr cеrtificatеs fоr cоursеs cоmplеtеd, rеcоmmеndatiоns will bе a plus.
In accоrdancе with WAT, Yоuth and Еxchangе prоgrams!
Fоr furthеr infоrmatiоn, plеasе, dо nоt hеsitatе tо cоntact us:
Е-mail: infо@slava7.bg
Tеl: 0700 800 77 *На цената на един градски разговор
http://obiavidnes.com/obiava/109322/jobs-in-malta--position-web-application-developer

Jоbs in Mаltа / Pоsitiоn: Clоud Еnginееr
Описание
Gеnеrаl Infоrmаtiоn:
Еmplоymеnt typе: Full –timе / Cоntrаct Bаsis
Lоcаtiоn: Mаltа
Изисквания
Clоud Еnginееr
Thе clоud еnginееr will bе wоrking аlоngsidе а tеаm оf еnginееrs within thе Systеm's tеаm, аnd will bе rеspоnsiblе fоr thе
mаintеnаncе, cоnfigurаtiоn аnd dеplоymеnt оf sеrvеrs оf thе clоud, mаinly using Micrоsоft tеchnоlоgiеs.
Rоlе Rеspоnsibilitiеs:
• Cоnfigurаtiоn аnd mаintеnаncе оf Micrоsоft Аzurе аccоunts.
• Dеplоymеnt оf sеrvеrs оn thе Micrоsоft Аzurе clоud.
• Dеsign, implеmеnt аnd аdministеr Micrоsоft Оfficе 365 оn-sitе аnd оn-thе-clоud sеtups.
• Dеsign, implеmеnt аnd аdministеr strаtеgiеs fоr Micrоsоft Shаrеpоint.
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• Mоnitоr аnd mаintаin Micrоsоft Аzurе аccоunts, Оfficе 365, аnd Shаrеpоint sеtups.
• Mаnаgе аnd implеmеnt migrаtiоns tо Micrоsоft Оfficе 365 аnd Micrоsоft Shаrеpоint.
• Dеsign, implеmеnt аnd аdministеr strаtеgiеs fоr high аvаilаbility аnd disаstеr rеcоvеry.
Yоu will bе а tеаm plаyеr with а prоаctivе аpprоаch tо wоrk, with еxpеriеncе in clоud sеrvicеs, idеаlly Micrоsоft Аzurе, Micrоsоft
Оfficе 365 аnd Shаrеpоint tеchnоlоgiеs. Hаving еxcеllеnt cоmmunicаtiоn skills, thе аbility tо pеrfоrm trоublеshооting аnd suppоrt
оn аn оn-cаll, rоtаting bаsis, аnd with rеlеvаnt quаlificаtiоns, idеаlly in MCITP, MCTS, MCSА, MCSЕ аnd usе оf аpplicаtiоn
mоnitоring tооls such аs Nаgiоs, Cаcti, Zеnоss, еtc. Yоu will bе jоining аn еstаblish IT cоmpаny prоviding sеrvicеs tо bоth lоcаl
аnd fоrеign cliеnts; cоmmittеd tо prоviding еxcеllеnt sеrvicеs аnd prоducts, whilе strеngthеning аnd dеvеlоping its tеаm оf
prоfеssiоnаls.
Nеcеssаry dоcumеnts:
• Аn аutоbiоgrаphy in Еnglish (CV), dоwnlоаdеd frоm оur wеbsitе www.slаvа7.bg
• 1 (оnе) full – lеngth phоtо, nоt оldеr thаn 6 mоnths
Impоrtаnt! CV must bе dоwnlоаdеd frоm оur sitе аnd cоmplеtеd in dеtаils.
Plеаsе rеmеmbеr thаt it is yоur fаcе tо thе еmplоyеr аs а dеtаilеd dеscriptiоn оf yоur еxpеriеncе аnd givеs yоu biggеr chаncе fоr
аpprоvаl. Аny оthеr cеrtificаtеs fоr cоursеs cоmplеtеd, rеcоmmеndаtiоns will bе а plus.
In аccоrdаncе with WАT, Yоuth аnd Еxchаngе prоgrаms!
Fоr furthеr infоrmаtiоn, plеаsе, dо nоt hеsitаtе tо cоntаct us:
Е-mаil: infо@slаvа7.bg
Tеl: 0700 800 77 *На цената на един градски разговор
http://obiavidnes.com/obiava/109321/jobs-in-malta--position-cloud-engineer

Работа в Швеция / Позиция: Механици
Описание
Основни детайли:
• Позиция: Механици
• Локация: Швеция
• Заминаване: До 10 дни след одобрение
• Тип на офертата: Целогодишна
Условия
Заплащане:
• Възнаграждение: €1250 нетно месечно възнаграждение
• Дата за получаване на заплата: Всеки месец за предходния
• Начин на получаване на заплата: По банков път
• Осигуровки: Поети от работодателя
Допълнителни детайли:
• Настаняване: Подсигурено от работодателя
• Храна: 1 безплатно хранене на ден
• Работни часове на ден: 8часа
• Работни дни на седмица: 5дни
• Униформи: Предоставени от работодателя
• Самолетен билет: За сметка на кандидата
Изисквания
• Мъже
• Възрастови ограничения: Няма
• Опит: Задължителен
• Чужди езици: Английски и/или Руски език на говоримо ниво
• Сертификати: Предимство
Основни дейности
• Инспектиране, тестване и основен сервиз на автомобили, смяна на масло, гуми, филтри;
• Откриване и отстраняване на неизправности;
• Смяна на части;
• Поддържане на цялостното състояние на автомобилите
Необходими документи:
• Автобиография на английски език, бланка изтеглена от сайта- www.slava7.bg
• 1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
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По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 с лиценз за подбор на персонал за работа в чужбина 1707/ 21.03.2014
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. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор.
Е-mail: info@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/109320/rabota-v--shveciya--poziciya-mehanici

Шивачки - САЩ
Позиция – Шивачки
Локация –Nantucket (остров в близост до Бостън) / САЩ
Заплащане – $15 на час
Изисквания:
Опит – Задължителен
Език – Английски език
За повече информация:
Тел.0700 800 77 *На цената на 1 градски разговор
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/109319/shivachki---sasht

Работа в Лондон, Англия / Позиция: Автомеханици и Диагностици
Описание
Основни детайли:
• Позиция: Автомеханици и Диагностици
• Локация: Лондон, Англия
• Заминаване: Януари, 2016
• Тип на офертата: Целогодишна
Условия
Заплащане:
• Възнаграждение:
http://obiavidnes.com/obiava/109318/rabota-v-london-angliya----poziciya-avtomehanici-i-diagnostici

Работници за автомивка - Англия
Заплата: 200
http://obiavidnes.com/obiava/109317/rabotnici-za-avtomivka---angliya

Северозападна Англия: Медицински сестри за хосписи и домове за възрастни хора
Описание
Основни детайли:
• Позиция: Медицински сестри за хосписи и домове за възрастни хора
• Локация: Северозападна Англия
• Заминаване: До 10 дни след одобрение
• Тип на офертата: Целогодишна (3 месеца пробен пер
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Условия
Заплащане:
o Възнаграждение:
o -За старши асистенти- 8,30 паунда на час
o - За регистрирани сестри – 14.00 - 15.50 паунда на час
o Обучителен период: 2- 4 седмици
o Годишен отпуск: 28 дни
Допълнителни детайли:
o Настаняване: Съдействие за намиране (подсигурена безплатна квартира за първия месец)
o Работни часове на седмица: 44 часа
o Възможност за работа на смени: Да
o Самолетен билет: Поет еднопосочен билет до Англия при започване
Изисквания
o Мъже/ Жени
o Възрастови ограничения: Няма
o Опит: Препоръчителен
o * Позицията е подходяща за току-що завършили
o Чужди езици: Английски език
o Сертификати: Предимство
Необходими документи:
o Автобиография на английски език, бланка изтеглена от сайта-www.slava7.bg
o 1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 с лиценз за подбор на персонал за работа в чужбина 1707/ 21.03.2014
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. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор.
Е-mail: uk@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/109316/severozapadna-angliya-medicinski-sestri-za-hospisi-i-domove-za-vyzrastni-hora

Асистенти за гледане на възрастни хора - Югозападна Англия
Работни часове на седмица – 37,5 часа
Заплащане http://obiavidnes.com/obiava/109315/asistenti-za-gledane-na-vyzrastni-hora---yugozapadna-angliya

Работа и Обучение в Германия / Позиция: Пекари
Описание
Основни детайли:
• Позиции: Пекари
• Локация: Германия
• Безплатен курс по немски в България до покриване на нива А1, А2 и В1.
Старт на курса – 01. Февруари 2016
След курса- започване на работа в Германия
• Тип на офертата: Целогодишна (Продължителност на проекта – 3 години)
Условия
Заплащане:
• Възнаграждение: €818 нетно месечно възнаграждение
• Получаване на заплата: Всеки месец за предходния
• Начин на получаване на заплата : По банков път
• Осигуровки: Поети
Допълнителни детайли:
• Настаняване: Съдействие за намиране на квартира
• Работни часове на седмица: средно по 40 часа
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*Спрямо предварително изготвена програма на годишна база
• Самолетен билет: Поет
Изисквания
• Мъже/ Жени
• Възрастови ограничения: 18 - 27 години
• Опит: Не е задължителен
• Сертификати: Диплома за завършено средно образование
• Образование: Средно или Висше - степен Бакалавър
Необходими документи:
• Автобиография на английски език
• 1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст
• Сканирано копие на диплома за средно образование
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 с лиценз за подбор на персонал за работа в чужбина 1707/ 21.03.2014
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. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор.
Е-mail: germany@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/109314/rabota-i-obuchenie-v-germaniya---poziciya-pekari

Работа и Обучение в Германия / Технически позиции
Описание
Основни детайли:
• Позиции: Електротехник, Автомеханик и други
• Локация: Германия
• Безплатен курс по немски в България до покриване на нива А1, А2 и В1.
Старт на курса – 01. Февруари 2016
След курса- започване на работа в Германия
• Тип на офертата: Целогодишна (Продължителност на проекта – 3 години)
Условия
Заплащане:
• Възнаграждение: €818 нетно месечно възнаграждение
• Получаване на заплата: Всеки месец за предходния
• Начин на получаване на заплата : По банков път
• Осигуровки: Поети
Допълнителни детайли:
• Настаняване: Съдействие за намиране на квартира
• Работни часове на седмица: средно по 40 часа
*Спрямо предварително изготвена програма на годишна база
• Самолетен билет: Поет
Изисквания
• Мъже/ Жени
• Възрастови ограничения: 18 - 27 години
• Опит: Не е задължителен
• Сертификати: Диплома за завършено средно образование
• Образование: Средно или Висше - степен Бакалавър
Необходими документи:
• Автобиография на английски език
• 1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст
• Сканирано копие на диплома за средно образование
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
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Слава7 с лиценз за подбор на персонал за работа в чужбина 1707/ 21.03.2014
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. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор.
Е-mail: germany@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/109313/rabota-i-obuchenie-v-germaniya---tehnicheski-pozicii

Работа и Обучение в Германия / Позиция: Фризьори/ки
Описание
Основни детайли:
• Позиции: Фризьори/ки
• Локация: Германия
• Безплатен курс по немски в България до покриване на нива А1, А2 и В1.
Старт на курса – 01. Февруари 2016
След курса- започване на работа в Германия
• Тип на офертата: Целогодишна (Продължителност на проекта – 3 години)
Условия
Заплащане:
• Възнаграждение: €818 нетно месечно възнаграждение
• Получаване на заплата: Всеки месец за предходния
• Начин на получаване на заплата : По банков път
• Осигуровки: Поети
Допълнителни детайли:
• Настаняване: Съдействие за намиране на квартира
• Работни часове на седмица: средно по 40 часа
*Спрямо предварително изготвена програма на годишна база
• Самолетен билет: Поет
Изисквания
• Мъже/ Жени
• Възрастови ограничения: 18 - 27 години
• Опит: Не е задължителен
• Сертификати: Диплома за завършено средно образование
• Образование: Средно или Висше - степен Бакалавър
Необходими документи:
• Автобиография на английски език
• 1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст
• Сканирано копие на диплома за средно образование
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 с лиценз за подбор на персонал за работа в чужбина 1707/ 21.03.2014
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. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор.
Е-mail: germany@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/109312/rabota-i-obuchenie-v-germaniya---poziciya-frizyoriki

Работа и Обучение в Германия / Позиция: Хотелски персонал
Описание
Основни детайли:
• Позиции: Хотелски персонал
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• Локация: Германия
• Безплатен курс по немски в България до покриване на нива А1, А2 и В1.
Старт на курса – 01. Февруари 2016
След курса- започване на работа в Германия
• Тип на офертата: Целогодишна (Продължителност на проекта – 3 години)
Условия
Заплащане:
• Възнаграждение: €818 нетно месечно възнаграждение
• Получаване на заплата: Всеки месец за предходния
• Начин на получаване на заплата : По банков път
• Осигуровки: Поети
Допълнителни детайли:
• Настаняване: Съдействие за намиране на квартира
• Работни часове на седмица: средно по 40 часа
*Спрямо предварително изготвена програма на годишна база
• Самолетен билет: Поет
Изисквания
• Мъже/ Жени
• Възрастови ограничения: 18 - 27 години
• Опит: Не е задължителен
• Сертификати: Диплома за завършено средно образование
• Образование: Средно или Висше - степен Бакалавър
Необходими документи:
• Автобиография на английски език
• 1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст
• Сканирано копие на диплома за средно образование
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 с лиценз за подбор на персонал за работа в чужбина 1707/ 21.03.2014
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. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор.
Е-mail: germany@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/109311/rabota-i-obuchenie-v-germaniya---poziciya-hotelski-personal

Работа и Обучение в Германия / Позиция: Шофьори на камиони
Описание
Основни детайли:
• Позиции: Шофьори на камиони
• Локация: Германия
• Безплатен курс по немски в България до покриване на нива А1, А2 и В1.
Старт на курса – 01. Февруари 2016
След курса- започване на работа в Германия
• Тип на офертата: Целогодишна (Продължителност на проекта – 3 години)
Условия
Заплащане:
• Възнаграждение: €818 нетно месечно възнаграждение
• Получаване на заплата: Всеки месец за предходния
• Начин на получаване на заплата : По банков път
• Осигуровки: Поети
Допълнителни детайли:
• Настаняване: Съдействие за намиране на квартира
• Работни часове на седмица: средно по 40 часа
*Спрямо предварително изготвена програма на годишна база
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• Самолетен билет: Поет
Изисквания
• Мъже/ Жени
• Възрастови ограничения: 18 - 27 години
• Опит: Не е задължителен
• Сертификати: Диплома за завършено средно образование
• Образование: Средно или Висше - степен Бакалавър
Необходими документи:
• Автобиография на английски език
• 1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст
• Сканирано копие на диплома за средно образование
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 с лиценз за подбор на персонал за работа в чужбина 1707/ 21.03.2014
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. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор.
Е-mail: germany@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/109310/rabota-i-obuchenie-v-germaniya---poziciya-shofyori-na-kamioni

Пекари - Германия
Заплата: €8.50 бруто на час
Работни часове: 40 часа на седмица
Тип на офертата: Целогодишна
Чужди езици: Немски език на минимум ниво B1
За повече информация:
Тел. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор
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/109309/pekari---germaniya

Сервитьори/ки – Германия
Заплата: €1000 - €1100 нетно възнаграждение на месец
Квартира: Съдействие за намиране
Работни часове: 40 часа на седмица
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел. 0700 800 77 ( на цената на един градски разговор ); 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.
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http://obiavidnes.com/obiava/109308/servityoriki--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. 0700 800 77 ( на цената на един градски разговор ); 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/109307/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. 0700 800 77 ( на цената на един градски разговор ); 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/109306/vodoprovodchici---yujna-germaniya

Уроци по Испански Език
Давам частни уроци по испански език . Индивидуално обучение съобразено с вашите нужди и време. Всички нива на езика.
Подсигурявам безплатни материали. За начинаещи и напреднали, при служебни пътувания. За ученици, студенти и
възрастни. За учащи извън границата предлагам on line обучение. Подготовка за взимане на изпити и за всички любители
на испанския език и култура. Цена 8 лв. на учебен час.
За контакт :
тел. 0878 40 21 71, 0882 252 285
skype: emilia_mmircheva
http://obiavidnes.com/obiava/109305/uroci-po-ispanski-ezik

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. 0700 800 77( на цената на един градски разговор ); 073/ 871 777
Е-mail: germany@slava7.bg
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
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По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts .
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/109304/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. 0700 800 77 ( на цената на един градски разговор ); 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/109303/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. 0700 800 77 ( на цената на един градски разговор ); 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/109302/shloseri---yujna-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. 0700 800 77 ( на цената на един градски разговор ); 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/109301/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
За повече информация:
Тел. 0700 800 77( на цената на един градски разговор ); 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/109300/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. 0700 800 77 ( на цената на един градски разговор ); 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/109299/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.0700 800 77 ( на цената на един градски разговор ); 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/109298/detski-medicinski-sestri--germaniya
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ЦПУ Металурзи за Германия
Заплата: €12,50 - €15,00 бруто на час
Работни часове: 40 часа на седмица
Тип на офертата: Целогодишна
Чужди езици: Немски език на минимум ниво А2
За повече информация:
Тел. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор
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/109297/cpu-metalurzi-za-germaniya

Сервизни техници : Германия
Заплата: €1700 - €1800 нетно на месец
Работни часове: 40 часа на седмица
Тип на офертата: Целогодишна
Чужди езици: Немски език на много добро говоримо ниво
За повече информация:
Тел. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор
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/109296/servizni-tehnici--germaniya

Работници вътрешно строителство : Германия
Заплата: €1900 нетно на месец
Работни часове: средно 173 часа на месец
Тип на офертата: Целогодишна
Чужди езици: Немски език на минимум ниво А2
За повече информация:
Тел. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор
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/109295/rabotnici-vytreshno-stroitelstvo--germaniya

Професионални шофьори (C+E) за Германия
Заплата: €1350 – €1500 нетно на месец
Работни часове: 7,5 часа на ден
Тип на офертата: Целогодишна
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Чужди езици: Немски език на минимум ниво А2
За повече информация:
Тел. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор
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/109294/profesionalni-shofyori-ce-za-germaniya

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
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/109293/30-50-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/109292/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

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,
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така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката " MagicPRO 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/109291/masajna-kushetka-magicpro-2

Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Eдин специален метод за тренировка, базиран на бързи ритмични вибрации,
предизвикващи силни мускулни контракции, водещи до бързи резултати;
квантов анализатор – високотехнологично електронно устройство за преглед на здравното състояние на
човешкия организъм; продукти от КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ ”Sanct Bernhard”
– АЛОЕ ВЕРА чист сок или капсули, ЖЕН ШЕН, Гинко Билоба, препарати за отслабване и т.н.
За повече информация посетете ”БГ магазин”.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/109290/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

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/107659/kachestveni-vrati-na-dostypni-ceni

Екскурзии и почивки в чужбина с Anywhere & Rado
Екзотични екскурзии в чужбина:Азия, Африка, Южна Америка, Кариби и много други дестинации с Anywhere & Rado
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http://obiavidnes.com/obiava/109288/ekskurzii-i-pochivki-v-chujbina-s-anywhere--rado

Pregnyl Прегнил /// Proviron Провирон
Донасям ежедневно, продуктите са в наличност, съхраняват се в хладилник!
Pregnyl 1500iu цена: 10лв
Pregnyl 5000iu цена: 14лв
Proviron цена: 14лв
Т3 цена: 7лв
Clomiphene citrate цена: 15лв
http://obiavidnes.com/obiava/109287/pregnyl-pregnil--proviron-proviron

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ПРАГ ЗА ВРАТА ОТ ЕСТЕСТВЕН КАМЪК-99 лв
МОНТАЖ ДО 5 ДНИ
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА
-взимане на размер за праг(носят се мостри на цветовете ,за избор на клиента)
-изработка на праг + полиране
-монтаж на прага
ИЗПОЛЗВАМЕ СЛЕДНИТЕ МАТЕРИАЛИ;
ГРАНИТ,ТРАВЕРТИН,МРАМОР,ВАРОВИК,ПОЛИМЕРМРАМОР,ТЕХНИЧЕСКИ КАМЪК
0878856778
Изработваме и подпрозоръчни первази и капаци за парапети
http://obiavidnes.com/obiava/109286/izrabotka-i-montaj-na-prag-za-vrata-ot-estestven-kamyk-99-lv

Superhosting.bg - promo предложение
Само сега при нас в ejednevnik. com вземете своя безплатен промо код за Суперхостинг.бг. Валиден и за покупка на нов или
трансфер на стар домейн. Най-добрите цени в ejednevnik.com.
http://obiavidnes.com/obiava/109285/superhostingbg---promo-predlojenie

Pirinski-bor.com - качествена мека мебел !!
Ние от Pirinski-bor.com ви предоставяме качествени меки мебели за вашият дом! Намираме се в рамките на град София и
нашият опитен персонал ще изработи желаната от вас мека мебел!
http://obiavidnes.com/obiava/109282/pirinski-borcom---kachestvena-meka-mebel-

Компютърна техника от Emag
Посетете онлайн страницата www.emag.bg и вижте голямото разнообразие на различна техника на най-добрите на
родния пазар цени. Ние предлагаме бързо и професионално обслужване, безплатна доставка за цялата страна и
възможност за връщане на продуктите ни в 30 дневен срок.
http://obiavidnes.com/obiava/109284/kompyutyrna-tehnika-ot-emag

Hotel Pancharevo
Предлагаме ви един от най-бързите начини да избягате от градска среда. Заповядайте сега в обновения хотел Панчарево.
Отдайте се на едно приятно изживяване само на половин час от центъра на София. Планина, спокойствие, чист въздух,
както и хубавата и свежа храна са само част от изненадите за нашите гости.
http://obiavidnes.com/obiava/109283/hotel-pancharevo

Уред за Сребърна вода от ТехноМаг
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Създаден по разработка на НАСА - САЩ, уредът е предназначен за подобряване състоянието при повече от 100
труднолечими заболявания, за дезинфекция на вода с неизвестен произход и много други положителни ефекти за
човешкото здраве. Сребърните йони във водата (сребърна вода) са сигурна защита срещу повече от 700 вида вируси и
бактерии, гъбички и паразити, от които страдат една трета от хората на планетата. Предлагаме многофункционален
уред за добиване на сребърна вода, който едновременно с процеса на отделяне на сребърни йони, осигурява магнитна
обработка и структуриране на водата за постигане на максимален биологичен ефект. Напълно дезинфикцирана и полезна
вода за пиене от всякаква чешма можете да си приготвите за по-малко от 1 минута. Малко по-дълго се приготвя
по-концентрирана сребърна вода за ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини,
висока температура; гастрити, хранителни отравяния, дезинтерии; кожни болести, изгаряния; дезинфекция и
обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи и др.
Доверете се на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/109281/ured-za-srebyrna-voda-ot-tehnomag

Универсален ултразвуков активатор Експерт М
За дезинфекция на напитки (вода, мляко, сок, вино, ракия) и за изкуствено състаряване на алкохол (деструктурират се
тежките вредни алкохоли, което облагородява напитката и води до мек вкус, по-силен аромат и най-важното –
избягване на сутрешното главоболие). За почистване на бижута, монети, часовници, очила и всякакви метални,
пластмасови и дървени съдове и прибори. Запитвания и поръчки в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/109280/universalen-ultrazvukov-aktivator-ekspert-m

Електронна система срещу варовикова вода AV-3 – Изберете българското!
Електронна система срещу варовикова вода AV-3 – Изберете българското! Доказано ефективна и суперикономична
електронна система за омекотяване на варовикова вода и премахване налепите във водната инсталация. Ел.консумация
1,5W. Подходяща за едно домакинство, монтира се след водомера в жилището. Спира отлагането на варовик,
прогресивно премахва отложения варовик по тръбите, батериите, ел. уредите и др. Намалява сметката за
електричество, удължава живота на бойлера, пералнята, миялната, кафе машината и т.н. Гаранция 5 години! За повече
подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228,
0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/109279/elektronna-sistema-sreshtu-varovikova-voda-av-3--izberete-bylgarskoto

Ултразвукова ваничка за скоростно почистване и стерилизация
За ултразвуково почистване на метални инструменти, CD, DVD и BlueRay оптични дискове, почистване и стерилизация
на ножчета за бръснене, глави на електрически самобръсначки, стоматологични инструменти, четки за зъби, бижута
(верижки, пръстени, обици, гривни), очила, лупи, верижки за часовници, водоустойчиви часовници, химикалки, глави на
принтери, печати, часовникови механизми, стари монети, значки, клапи, дюзи, електронни платки и т.н. Вижте
подробности и поръчайте в е-магазина «ТехноМаг» или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/109278/ultrazvukova-vanichka-za-skorostno-pochistvane-i-sterilizaciya

Ултразвукова пералня с нано-сребърна технология от ТехноМаг
Най-икономичната пералня – ултразвуковата - Ако домакинството Ви се състои от 1-2 човека - няма по-икономично
решение от ултразвуковия уред за пране и почистване. С него ще спестите до 99,9% електроенергия, 70% вода, 60%
перилен препарат, 100% омекотители. Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите
не се мачкат - забравете и гладенето. Изключително удобно за пране, почистване и обезпаразитяване на маратонки,
гуменки, чанти,изделия от изкуствена кожа и т.н. Успешно се използва за ултразвуков масаж и лечение на травми, за
лекуване на кожни заболявания и артрит,за "състаряване" на пресна ракия за 12 часа и др. Доверете се на е-магазина за
високотехнологични продукти www.TehnoMag.net или на тел. 02/422 422 8, 088 4 38 68 78
http://obiavidnes.com/obiava/109277/ultrazvukova-peralnya-s-nano-srebyrna-tehnologiya-ot-tehnomag

Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи
Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи – с приятен италиански дизайн и удобна, елегантна странична метална
ръкохватка-смесител за едновременно управление на температурата и силата на водната струя. С въртящ ключ за
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избор от 3 възможни функции (1.Нормално задно измиване; 2.Дамско измиване; 3.Миене на дюзите). С две скрити
подвижни дюзи. В пълен комплект с необходимите за монтажа водни съединители и маркучи. Съвместимо с нормалните
тоалетни чинии. За съжаление, все още много хора у нас смятат едва ли не за лукс бидето в тоалетната. И не си дават
сметка, че с него могат да се отърват и забравят за модерните болести на седящите хора, като хемороиди, инфекции на
дебелото черво, запек, уретрит, цистит и т.н. (Доказано е, не е просто реклама)! За подробности и поръчки посетете
интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/109276/pristavka-bide-za-topla-i-studena-voda-s-2-dyuzi

Електронни бидета
Може да се монтира на всяка тоалетна чиния (или моноблок) със стандартна форма и размери. Изпълнява 15 функции
(подгрява седалката и водата, подмива и ви подсушава с топъл въздух, обезмирисява тоалетната и т.н.). С две отделни
самоизмиващи подвижни прибиращи се дюзи. С антибактериален воден филтър. Осигурява висока лична хигиена, здраве и
комфорт за цялото семейство. Пести време и тоалетна хартия, предпазва от редица заболявания. Незаменим помощник
при гледане на възрастни или хора с увреждания. Южнокорейско качество. За подробности и поръчки заповядайте
онлайн или на място в магазин ТехноМаг, или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/109275/elektronni-bideta

Активатор за жива и мъртва вода с ТИТАНИЕВ електрод
Активатор за жива и мъртва вода с ТИТАНИЕВ електрод - за домашно приготвяне на алкална (жива) вода и кисела
(мъртва) вода, които можете да използвате в профилактиката на редица болести. Иновативното в този модел е
наличието на титаниев електрод, който гарантира да няма никакво отделяне на метали във водата. За повече
подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/109274/aktivator-za-jiva-i-myrtva-voda-s-titaniev-elektrod

Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода
Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода – последно поколение технология за пречистване и
стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на
хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и
медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки, детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/109273/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

Озонатори за въздух и вода – здраве у дома
Озонатори за въздух и вода – най-надеждните модели – Пречистват вода за пиене и миене, дезинфекцират и лекуват
(зъби, венци, стомашно-чревни болести, кожни заболявания и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и
предпазване от стареене на кожата). Почистват и обезпаразитяват месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазват от
всякакви зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана вода. Пречистват въздуха, премахват лошите
миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазват от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха.
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.tehnomag.net или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878
http://obiavidnes.com/obiava/109272/ozonatori-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma

www.Pirinski-bor.com - Холови секций!!
Имате ли нужда от качествени холови секций на много добри цени? www.Pirinski-bor.com е онлайн магазин който може
да ви предложи богат избор от мебели изработени в България!
http://obiavidnes.com/obiava/109268/wwwpirinski-borcom---holovi-sekciy

Магазин за врати.
Предлагаме входни блиндирани врати и интериорни врати,високо качество на ниски цени.
http://obiavidnes.com/obiava/109271/magazin-za-vrati
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Дизайнерски дрехи от dartess.net
Ако искате да притежавате уникален тил в облеклото си, изберете дизайнерските дрехи и аксесоари от dartlss. Родни
дрехи на зашеметяващи цени и високо качество. Уверете се сами като посетите сайта ни dartess.net.
http://obiavidnes.com/obiava/109270/dizaynerski-drehi-ot-dartessnet

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/109269/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

superhosting promo code
Вижте нови модели на душ кабини, които ще променят усещането ви и нагласата за вашата баня. Интересни
дизайнерски решения, повече комфорт и приятни мигове в банята.
http://obiavidnes.com/obiava/109267/superhosting-promo-code

Всякакви частични и основни жилищни ремонти
Къртене ,направа и ремонт на покриви, топлоизолации , хидроизолации , облицовка с камък , замазка , гипсова мазилка и
шпакловка , шлайфан и щампован бетон , сатен гипс , теракот , гранитогрес , фаянс , колор кит , латекс , боя , тапети
,всякакви декорации и декоративни мазилки , обръщане на прозорци , усвояве на тераси , гипсокартон , окачени тавани
,скрито осветление ,всякакви вътрешни и външни преустройства , ВиК ,Ел. инсталации ,ОиВ и др .Оглед ,безплатни
консултации ,оферта , договор ,коректност , кратки срокове . Тел . за контакт - 0878 78 23 88 - Антон Стоянов .
http://obiavidnes.com/obiava/109266/vsyakakvi-chastichni-i-osnovni-jilishtni-remonti

Предоставяме услуги в областта на устните преводи от и на Румънски език
Предоставяме услуги в областта на устните преводи от и на Румънски език
Устни преводи от и на Румънски език консекутивен превод при:
Консекутивен превод представлява устен превод, при който преводачът изслушва изказването на един участник и после
го интерпретира. Този вид устен превод е подходящ при малки срещи, нотариални заверки, посещения на работни терени,
работни обеди, конференции-в България и Румъния,търговски преговори-в България и Румъния,фирмени презентации-в
България и Румъния,бизнес срещи-в България и Румъния,преводи на конференции, семинари и други
мероприятия,телефонни преговори, други.
Минималната заетост на устните преводи в Русе е минимум 2 часа, а извън Русе е за минимум - 6 часа.
Цената се определя на час след договаряне ,като се отчита времето от започването на ангажимента /примерно при
пътуване до Р.Румъния от пресичането на ГКПП Дунав Мост до момента на завръщането на територията на
Р.България/ , за един преводач.
Придружаване съпровождане на частни лица и делегации бизнес пътуване в България и Румъния при осъществяване на
контакти, при пазаруване, пътуване, настаняване на чужденци или други ситуации, налагащи познаване на обстановката
и езика.
За информация
мобилен: GSM Мтел 0889 819 102
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GSM Глобул 0899 819 102
http://www.rusevisit.com/
Skype: denislav_marinov
e-mail: d_marinow71@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/109265/predostavyame-uslugi-v-oblastta-na-ustnite-prevodi-ot-i-na-rumynski-ezik

Преводач и екскурзовод от/на Румънски език на територията на Румъния
Преводач и екскурзовод от/на Румънски език на територията на Румъния. Придружаване при бизнес и търговски срещи,
преговори, семинари и изложения. При предварителна заявка се прави хотелска резервация, посрещане, настаняване,
изпращане, шофьор и моторно превозно средство.Проучване и издирване и анализ на бизнес партньори. Индивидуални
туристически разходки с екскурзовод на български език
Телефони за контакат:
Контакти
Телефон и факс:
00359 82 823138
Мобилни телефони:
00359 889 819 102
00359 899 819 102
0040 744 221 138
0040 767 159 717
Ел. поща на кантората:
d_marinow71@abv.bg
Уебсайт на кантората:
www.bulgaria-lawyer.com
Skype:
denislav_marinov
http://obiavidnes.com/obiava/109264/prevodach-i-ekskurzovod-otna-rumynski-ezik-na-teritoriyata-na-rumyniya

Отнетите шофьорски книжки в Румъния
Отнетите шофьорски книжки в Румъния – проблем за все повече българи-ние знаем какво е решението на този проблем.
В 15-дневен срок след датата на отнемането, книжката може да бъде взета от Вас.
Проблеми със органите на Пътна Полиция в Румъния -Отнети шофьорски книжки,други административни и пътни
нарушения.
Отнетите шофьорски книжки в Румъния – проблем за все повече българи-ние знаем какво е решението на този проблем.
В 15-дневен срок след датата на отнемането, книжката може да бъде взета от Вас.
Цена: По договаряне
За информация
мобилен: GSM Мтел 0889 819 102
GSM Глобул 0899 819 102
http://www.bulgaria-lawyer.com
Skype: denislav_marinov
e-mail: d_marinow71@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/109263/otnetite-shofyorski-knijki-v-rumyniya
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Продажба и Изкупуване на ЕООД ООД АД ЕАД-дялове и акции.
Investconsult Group-Продажба и Изкупуване на ЕООД ООД АД ЕАД-дялове и акции.
Изкупуване и Прехвърляне на фирми със задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други
контрагенти.Свържете се с Нас.
Изкупуване и Прехвърляне на фирми ЕООД ООД по Чл. 129. (1)(2)Търговски закон.
ОТГОВОРНОСТ ПРИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ
Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски
срещу дела в капитала.
Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма,ново седалище и адрес за кореспонденция извършване на пълна промяна
на обстоятелствата,освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Investconsult Group
Централен офис -гр.ПЛОВДИВ офиси гр.СОФИЯ гр.ВАРНА гр.БУРГАС
Телефон за контакти и обслужване на клиенти:0886072288
Работно време-всеки ден от 9:30ч. - 19:00 ч. без почивен ден
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
http://obiavidnes.com/obiava/109262/prodajba-i-izkupuvane-na-eood-ood-ad-ead-dyalove-i-akcii

Investconsult Group-Продажба и Изкупуване на ЕООД ООД АД ЕАД-дялове и акции.
Investconsult Group-Продажба и Изкупуване на ЕООД ООД АД ЕАД-дялове и акции.
Изкупуване и Прехвърляне на фирми със задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други
контрагенти.Свържете се с Нас.
Изкупуване и Прехвърляне на фирми ЕООД ООД по Чл. 129. (1)(2)Търговски закон.
ОТГОВОРНОСТ ПРИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ
Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски
срещу дела в капитала.
Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма,ново седалище и адрес за кореспонденция извършване на пълна промяна
на обстоятелствата,освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Investconsult Group
Централен офис -гр.ПЛОВДИВ офиси гр.СОФИЯ гр.ВАРНА гр.БУРГАС
Телефон за контакти и обслужване на клиенти:0886072288
Работно време-всеки ден от 9:30ч. - 19:00 ч. без почивен ден
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
http://obiavidnes.com/obiava/109261/investconsult-group-prodajba-i-izkupuvane-na-eood-ood-ad-ead-dyalove-i-akcii

Мебели за баня на изгодни цени от Луксима 21
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Топ оферти на мебели за баня от Луксима 21!
С многообразния асортимент от мебели за баня в магазините на Луксима 21, Вашият избор ще бъде много достъпен и
лесен. Удобни и практични, изработени от качествени материали, внасят уют и удобство в помещението.
Изработка на мебели за баня по индивидуален размер на клиента, в цвят по RAL или с принт на декоративните плочки за
баня.
Цялостно обзавеждане за баня от Луксима 21 - Изключително разнообразен асортимент от плочки за баня, гранитогрес,
мебели за баня, санитарен фаянс, смесителни батерии, душ кабини, огледала, аксесоари за баня.
Нашата цел е да останете доволни и удовлетворени от крайния резултат.
http://obiavidnes.com/obiava/109260/mebeli-za-banya-na-izgodni-ceni-ot-luksima-21

Български език за чужденци
Учебен център Орбис предлага индивидуално и фирмено обучение по български език за чужденци. Обучението може да се
провежда чрез контактен език:
- английски
- немски
- испански
- италиански
- френски
- португалски
- руски
- фински
В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене; въвежда се базова лексика
от около 1800 – 2000 думи и се акцентира върху умението за изразяване. Цена: 15 лева на учебен час
Преподавателите са филолози с опит.
За повече информация:
Учебен център Орбис
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/109259/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Български език за чужденци
Учебен център Орбис предлага индивидуално и фирмено обучение по български език за чужденци. Обучението може да се
провежда чрез контактен език:
- английски
- немски
- испански
- италиански
- френски
- португалски
- руски
- фински
В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене; въвежда се базова лексика
от около 1800 – 2000 думи и се акцентира върху умението за изразяване. Цена: 15 лева на учебен час
Преподавателите са филолози с опит.
За повече информация:
Учебен център Орбис
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
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http://obiavidnes.com/obiava/109258/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Руски език – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по руски език в удобно за курсиста и преподавателя време. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 10 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/109257/ruski-ezik--individualno-obuchenie

Индивидуално обучение по РУМЪНСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по румънски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата „Puls”, всички нива. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене,
писане, слушане, говорене. Цена: 10 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/109256/individualno-obuchenie-po-rumynski-ezik

Индивидуално обучение по унгарски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по унгарски език в удобно за курсиста и за преподавателя време и с
подходяща интензивност по системите "Hungaro Lingua" и "Hallo! Itt Magyarorszag!, всички нива. Уроците може да се
провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи.
Цена: 10 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/109255/individualno-obuchenie-po-ungarski-ezik

Индивидуално обучение по ФИНСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по фински език в удобно за Вас и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 10 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363
GSM: 0898 714495, 0898 714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/109254/individualno-obuchenie-po-finski-ezik

Индивидуално обучение по ТУРСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по турски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системата „Hitit”. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи –
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четене, писане, слушане, говорене. Цена: 10 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/109253/individualno-obuchenie-po-turski-ezik

Индивидуално обучение по ГРЪЦКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по гръцки език в удобно за курсиста и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Епикинонисте Елиника или друга система по избор. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 10 лева на учебен час.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/109252/individualno-obuchenie-po-grycki-ezik

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 Индивидуален 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/109251/angliyski-ezik--podgotovka-za-matura

Индивидуално обучение по ШВЕДСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по шведски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата Rivstart. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 10 лева на учебен час.
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Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/109250/individualno-obuchenie-po-shvedski-ezik

Индивидуално обучение по ФРЕНСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по френски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Работи се по
системата „Echo” или друга система по избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 10 лева
на учебен час .
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/109249/individualno-obuchenie-po-frenski-ezik

Индивидуално обучение по АНГЛИЙСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по английски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата New ENGLISH FILE или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 10 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/109248/individualno-obuchenie-po-angliyski-ezik

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

1,

ап.1ДОПЪЛНИТЕЛНА

http://obiavidnes.com/obiava/109247/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

Индивидуално обучение по НЕМСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по немски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Themen Aktuell” , „Em neu” или система по избор, всички нива.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Цена: 10 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/109246/individualno-obuchenie-po-nemski-ezik

Индивидуално обучение по ИСПАНСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по испански език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Nuevo Ven”, „Espanol en marcha” или друга система по избор.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички
езикови елементи. Цена: 10 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
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Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/109245/individualno-obuchenie-po-ispanski-ezik

Промоции на плочки за баня
В магазините на Луксима 21 ще намерите най-голямото разнообразие на плочки за баня с високо качество и дизайн.
Изобилие от цветова гама и размери на плочки за малки и големи бани от водещи Български и чуждестранни
производители.
Ще Ви предложим конкурентни цени, промоции и 3D визуализация на вашата баня, за да я видите реализарана преди
реалното и изпълнение.
Цялостно обзавеждане за баня от Луксима 21 - Изключително разнообразен асортимент от плочки за баня, гранитогрес,
мебели за баня, санитарен фаянс, смесителни батерии, душ кабини, огледала, аксесоари за баня.
Нашата цел е да останете доволни и удовлетворени от крайния резултат.
http://obiavidnes.com/obiava/109244/promocii-na-plochki-za-banya

Френски език първо ниво- за начинаещи
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира обучение по Френски език първо ниво- за начинаещи индивидуално и в малки групи..
График на занятията : стобразно времето ба курсистите
В учебния план са включени аудио и видео уроци.
Продължителност :30 учебни часа – два месеца
Цена 210 лева В посоченага цена за курса са включени учебните материали .
Учебна система – Campus 1
Предлагаме работа в малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
Възможност за разсрочено плащане и различни видове отстъпки.
За повече информация:GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/109243/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

Индивидуално обучение по ИТАЛИАНСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системата Progetto Italiano или друга
система по избор. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 10 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/109242/individualno-obuchenie-po-italianski-ezik

Индивидуално обучение по ПОРТУГАЛСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по португалски език за начинаещи и напреднали в удобно за
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курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата „Aprender portugues” или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 10 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/109241/individualno-obuchenie-po-portugalski-ezik

Индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански, френски, испански, португалски, румънски,
английски, немски, фински, унгарски, гръцки, турски, шведски. Обучението се провежда във всички нива според
Европейската езикова рамка (А1-C2) в удобно за курсиста и преподавателя време. Цената е 10 лева на учебен час (A1 –
B2) и 12 лв. на учебен час (С1 – С2).
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/109240/individualno-obuchenie

Английски език - корпоративно обучение
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Английски
гарантиращо бързо и качествено овладяване чуждия език .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
обучението обхваща :
- всички нива – общ английски от Elementary до Advanced по 50 учебни часа за всяко ниво .
Занятията се провеждат два пъти седмично по два или три учебни часа , в зависимост от създадения учебен план-график
.
- Бизнес английски - всички нива - по 50 учебни часа за всяко ниво
- Разговорни езикови курсове за поддържане на постигнатата езикова компетентност.
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски , български език
за чужденци .
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
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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/109239/angliyski-ezik--korporativno-obuchenie

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/109238/30-50-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/109237/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Работа и Обучение в Германия / Позиция: Пекари
Описание
Основни детайли:
• Позиции: Пекари
• Локация: Германия
• Безплатен курс по немски в България до покриване на нива А1, А2 и В1.
Старт на курса – 01. Февруари 2016
След курса- започване на работа в Германия
• Тип на офертата: Целогодишна (Продължителност на проекта – 3 години)
Условия
Заплащане:
• Възнаграждение: €818 нетно месечно възнаграждение
• Получаване на заплата: Всеки месец за предходния
• Начин на получаване на заплата : По банков път
• Осигуровки: Поети
Допълнителни детайли:
• Настаняване: Съдействие за намиране на квартира
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• Работни часове на седмица: средно по 40 часа
*Спрямо предварително изготвена програма на годишна база
• Самолетен билет: Поет
Изисквания
• Мъже/ Жени
• Възрастови ограничения: 18 - 27 години
• Опит: Не е задължителен
• Сертификати: Диплома за завършено средно образование
• Образование: Средно или Висше - степен Бакалавър
Необходими документи:
• Автобиография на английски език
• 1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст
• Сканирано копие на диплома за средно образование
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 с лиценз за подбор на персонал за работа в чужбина 1707/ 21.03.2014
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. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор.
Е-mail: germany@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/109236/rabota-i-obuchenie-v-germaniya---poziciya-pekari

Работа и Обучение в Германия / Технически позиции
Описание
Основни детайли:
• Позиции: Електротехник, Автомеханик и други
• Локация: Германия
• Безплатен курс по немски в България до покриване на нива А1, А2 и В1.
Старт на курса – 01. Февруари 2016
След курса- започване на работа в Германия
• Тип на офертата: Целогодишна (Продължителност на проекта – 3 години)
Условия
Заплащане:
• Възнаграждение: €818 нетно месечно възнаграждение
• Получаване на заплата: Всеки месец за предходния
• Начин на получаване на заплата : По банков път
• Осигуровки: Поети
Допълнителни детайли:
• Настаняване: Съдействие за намиране на квартира
• Работни часове на седмица: средно по 40 часа
*Спрямо предварително изготвена програма на годишна база
• Самолетен билет: Поет
Изисквания
• Мъже/ Жени
• Възрастови ограничения: 18 - 27 години
• Опит: Не е задължителен
• Сертификати: Диплома за завършено средно образование
• Образование: Средно или Висше - степен Бакалавър
Необходими документи:
• Автобиография на английски език
• 1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст
• Сканирано копие на диплома за средно образование
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
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Слава7 с лиценз за подбор на персонал за работа в чужбина 1707/ 21.03.2014
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. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор.
Е-mail: germany@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/109235/rabota-i-obuchenie-v-germaniya---tehnicheski-pozicii

Работа и Обучение в Германия / Позиция: Фризьори/ки
Описание
Основни детайли:
• Позиции: Фризьори/ки
• Локация: Германия
• Безплатен курс по немски в България до покриване на нива А1, А2 и В1.
Старт на курса – 01. Февруари 2016
След курса- започване на работа в Германия
• Тип на офертата: Целогодишна (Продължителност на проекта – 3 години)
Условия
Заплащане:
• Възнаграждение: €818 нетно месечно възнаграждение
• Получаване на заплата: Всеки месец за предходния
• Начин на получаване на заплата : По банков път
• Осигуровки: Поети
Допълнителни детайли:
• Настаняване: Съдействие за намиране на квартира
• Работни часове на седмица: средно по 40 часа
*Спрямо предварително изготвена програма на годишна база
• Самолетен билет: Поет
Изисквания
• Мъже/ Жени
• Възрастови ограничения: 18 - 27 години
• Опит: Не е задължителен
• Сертификати: Диплома за завършено средно образование
• Образование: Средно или Висше - степен Бакалавър
Необходими документи:
• Автобиография на английски език
• 1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст
• Сканирано копие на диплома за средно образование
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 с лиценз за подбор на персонал за работа в чужбина 1707/ 21.03.2014
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. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор.
Е-mail: germany@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/109234/rabota-i-obuchenie-v-germaniya---poziciya-frizyoriki

Работа и Обучение в Германия / Позиция: Хотелски персонал
Описание
Основни детайли:
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• Позиции: Хотелски персонал
• Локация: Германия
• Безплатен курс по немски в България до покриване на нива А1, А2 и В1.
Старт на курса – 01. Февруари 2016
След курса- започване на работа в Германия
• Тип на офертата: Целогодишна (Продължителност на проекта – 3 години)
Условия
Заплащане:
• Възнаграждение: €818 нетно месечно възнаграждение
• Получаване на заплата: Всеки месец за предходния
• Начин на получаване на заплата : По банков път
• Осигуровки: Поети
Допълнителни детайли:
• Настаняване: Съдействие за намиране на квартира
• Работни часове на седмица: средно по 40 часа
*Спрямо предварително изготвена програма на годишна база
• Самолетен билет: Поет
Изисквания
• Мъже/ Жени
• Възрастови ограничения: 18 - 27 години
• Опит: Не е задължителен
• Сертификати: Диплома за завършено средно образование
• Образование: Средно или Висше - степен Бакалавър
Необходими документи:
• Автобиография на английски език
• 1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст
• Сканирано копие на диплома за средно образование
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 с лиценз за подбор на персонал за работа в чужбина 1707/ 21.03.2014
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. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор.
Е-mail: germany@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/109233/rabota-i-obuchenie-v-germaniya---poziciya-hotelski-personal

Работа и Обучение в Германия / Позиция: Шофьори на камиони
Описание
Основни детайли:
• Позиции: Шофьори на камиони
• Локация: Германия
• Безплатен курс по немски в България до покриване на нива А1, А2 и В1.
Старт на курса – 01. Февруари 2016
След курса- започване на работа в Германия
• Тип на офертата: Целогодишна (Продължителност на проекта – 3 години)
Условия
Заплащане:
• Възнаграждение: €818 нетно месечно възнаграждение
• Получаване на заплата: Всеки месец за предходния
• Начин на получаване на заплата : По банков път
• Осигуровки: Поети
Допълнителни детайли:
• Настаняване: Съдействие за намиране на квартира
• Работни часове на седмица: средно по 40 часа
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*Спрямо предварително изготвена програма на годишна база
• Самолетен билет: Поет
Изисквания
• Мъже/ Жени
• Възрастови ограничения: 18 - 27 години
• Опит: Не е задължителен
• Сертификати: Диплома за завършено средно образование
• Образование: Средно или Висше - степен Бакалавър
Необходими документи:
• Автобиография на английски език
• 1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст
• Сканирано копие на диплома за средно образование
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 с лиценз за подбор на персонал за работа в чужбина 1707/ 21.03.2014
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. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор.
Е-mail: germany@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/109232/rabota-i-obuchenie-v-germaniya---poziciya-shofyori-na-kamioni

Вратите, за които твоят дом мечтае!
Искате качество, стил и съвършенство?
DOORMANN
Вратите, за които твоят дом мечтае!
За контакти:
Варна, бул. Христо Смирненски 13
Тел.: 0894/614-730
Офис: 0899/691-096
e-mail: officevarna@doormann.bg
http://varna.doormann.bg
http://obiavidnes.com/obiava/109231/vratite-za-koito-tvoyat-dom-mechtae

ИЗКУПУВАМЕ Фирми - ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме от
Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД, ЕТ със
Задължения + ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
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 .
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 !
Гарантирано най-ниска цена , без скрити такси и хонорари !
Гарантирано качество , без притеснение от отказ !
ПРОМЕНИТЕ по обстоятелствата ( нов собственик , нов адрес и седалище ) на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от
4 работни дни .
Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/109230/izkupuvame-firmi---eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarn

СЪДЕЙСТВИЕ за Фирми : ЕООД, ООД, ЕТ, АД, ЕАД със Задължения - Изкупуване ,
Прехвърляне + Освобождаване от Солидарната Отговорност .
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД, ЕТ със
Задължения + ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
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 .
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 !
Гарантирано най-ниска цена , без скрити такси и хонорари !
Гарантирано качество , без притеснение от отказ !
ПРОМЕНИТЕ по обстоятелствата ( нов собственик , нов адрес и седалище ) на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от
4 работни дни .
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Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/109229/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-et-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehv

ПОКУПКО - ПРОДАЖБА и Прехвърляне на Фирми - АД, ЕАД, ООД, ЕООД със Задължения +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД, ЕТ със
Задължения + ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
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 .
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 !
Гарантирано най-ниска цена , без скрити такси и хонорари !
Гарантирано качество , без притеснение от отказ !
ПРОМЕНИТЕ по обстоятелствата ( нов собственик , нов адрес и седалище ) на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от
4 работни дни .
Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
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Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/109228/pokupko---prodajba-i-prehvyrlyane-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--

credissimo - контакти и офиси
Кредисимо е бърз и лесен начин да получиш парите, от които се нуждаеш. Сега можеш да ги заявиш и онлайн. Попълваш
предварително формуляра, изчакваш до 7 минути и ако си одобрен получаваш своите пари веднага.
http://obiavidnes.com/obiava/109226/credissimo---kontakti-i-ofisi

Инкубатори-Безплатна доставка до офис или адрес !!!
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/109227/inkubatori-bezplatna-dostavka-do-ofis-ili-adres-

Борман Комерс - надеждни врати за всеки един дом
В уеб сайта http://vrati-sofia.biz/ ще попаднете на най-качествените врати в София. Фирма Борман Комерс продава
надеждни, здрави и модерни врати на конкурентни цени.
Когато войде време да смените вратата си, първо погледнете в сайта на фирма Борман Комерс. При нас ще намерите
голямо разнообразие на врати, което ще ви помогне да вземете най-доброто решение. Щом стъпите в някой от нашите
магазини, сме убедени, че веднага ще намерите подходящата врата за дома си.
Заповядайте при нас!
Адреси на магазините ни в град София:
София 1164, кв. Лозенец, улица Стоян Михайловски 8
София 1680, кв. Белите брези, улица Дойран 9-б
Телефони:
+359.2.423 1004 (02 423 1004) (Стационарен телефон)
+359.88.6 949 179 (0886 949179) (Мтел мобилен, в офис Белите брези)
+359.87.8 146 904 (0878 146904) (Виваком мобилен, в офис Белите брези)
+359.89.2 760 711 (0892 760711) (Глобул мобилен, в офис Белите брези)
+359.88.6 949 197 (0886 949197) (Мтел мобилен, в офис Лозенец)
+359.87.8 834 704 (0878 834704) (Виваком мобилен, в офис Лозенец)
http://obiavidnes.com/obiava/109225/borman-komers---nadejdni-vrati-za-vseki-edin-dom

Пожароустойчиви врати с високо качество в София
Фирма Борман Комерс предлага на Вашето внимание пожароустойчиви врати с клас на огнеустойчивост EI60 и EI120.
Предлагаме бърз монтаж на територията на град София.
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На онлайн адрес http://doors-sofia.com/ освен за пожароустойчиви врати ще намерите информация за интериорни и входни
врати.
При нас ще попаднете и на блиндирани входни врати на приемливи цени. В електронния ни сайт може да разгледате
каталози с моделите врати, техните цветове и размери.
Адреси на магазините ни в град София:
София 1164, кв. Лозенец, улица Стоян Михайловски 8
София 1680, кв. Белите брези, улица Дойран 9-б
Телефони:
+359.2.423 1004 (02 423 1004) (Стационарен телефон)
+359.88.6 949 179 (0886 949179) (Мтел мобилен, в офис Белите брези)
+359.87.8 146 904 (0878 146904) (Виваком мобилен, в офис Белите брези)
+359.89.2 760 711 (0892 760711) (Глобул мобилен, в офис Белите брези)
+359.88.6 949 197 (0886 949197) (Мтел мобилен, в офис Лозенец)
+359.87.8 834 704 (0878 834704) (Виваком мобилен, в офис Лозенец)
http://obiavidnes.com/obiava/109224/pojaroustoychivi-vrati-s-visoko-kachestvo-v-sofiya

Румънски входни врати в София
Отегчихте ли се да търсите входна врата, която да отговаря на всичките ви изисквания?
Отворете сайта http://vrati-borman.com/ и ще останете учудени от това, което предлага фирма Борман Комерс.
Качествени входни врати с внос от Румъния на супер цени.
Румънската входна врата ще защити жилището Ви от неприятния външен шум, тъй като е с шумоизолация. За зимата
пък вратата е пригодена с топлоизолация, което ще спре студения въздух да проникне в дома Ви.
Адреси на магазините ни в град София:
София 1164, кв. Лозенец, улица Стоян Михайловски 8
София 1680, кв. Белите брези, улица Дойран 9-б
Телефони:
+359.2.423 1004 (02 423 1004) (Стационарен телефон)
+359.88.6 949 179 (0886 949179) (Мтел мобилен, в офис Белите брези) +359.87.8 146 904 (0878 146904) (Виваком мобилен,
в офис Белите брези)
+359.89.2 760 711 (0892 760711) (Глобул мобилен, в офис Белите брези)
+359.88.6 949 197 (0886 949197) (Мтел мобилен, в офис Лозенец) +359.87.8 834 704 (0878 834704) (Виваком мобилен, в
офис Лозенец)
http://obiavidnes.com/obiava/109223/rumynski-vhodni-vrati-v-sofiya

Луксозни врати от Борман Комерс
Фирма Борман Комерс продава качествени врати на много атрактивни цени. Влезте в сайта http://doors-borman.com/ и
научете всички тънкости при покупката на интериорни врати, входни врати и пожароустойчиви врати.
Голямото предимство на Борман Комерс е в това, че при избора си на интериорни врати или на входна врата, Вие имате
възможност да избирате от многообразието на производството на различните заводи, чиято продукция предлагаме на
родния пазар.
Заповядайте при нас!
Адреси на магазините ни в град София:
София 1164, кв. Лозенец, улица Стоян Михайловски 8
София 1680, кв. Белите брези, улица Дойран 9-б
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Телефони:
+359.2.423 1004 (02 423 1004) (Стационарен телефон)
+359.88.6 949 179 (0886 949179) (Мтел мобилен, в офис Белите брези)
+359.87.8 146 904 (0878 146904) (Виваком мобилен, в офис Белите брези)
+359.89.2 760 711 (0892 760711) (Глобул мобилен, в офис Белите брези)
+359.88.6 949 197 (0886 949197) (Мтел мобилен, в офис Лозенец)
+359.87.8 834 704 (0878 834704) (Виваком мобилен, в офис Лозенец)
http://obiavidnes.com/obiava/109222/luksozni-vrati-ot-borman-komers

Немски интериорни врати
Немски врати в България. Високо качество на достъпни цени предлага фирма Борман Комерс. В сайта
http://интериорнивратисофия.com/ ще откриете допълнителна информация.
От нас може да закупите врата и производство на Porta Doors – република Полша Masonite – Република Чехия, и Eurostill
– България.
Фирма Борман Комерс Ви дава възможност да изберете и своята дограма, която ще Ви достави по-добра топло и
шумоизолация. Ние предлагаме дървената дограма. PVC дограма, Алуминиева и фасадна дограма.
Адреси на магазините ни в град София: София 1164, кв. Лозенец, улица Стоян Михайловски 8
София 1680, кв. Белите брези, улица Дойран 9-б
Телефони:
+359.2.423 1004 (02 423 1004) (Стационарен телефон)
+359.88.6 949 179 (0886 949179) (Мтел мобилен, в офис Белите брези)
+359.87.8 146 904 (0878 146904) (Виваком мобилен, в офис Белите брези)
+359.89.2 760 711 (0892 760711) (Глобул мобилен, в офис Белите брези)
+359.88.6 949 197 (0886 949197) (Мтел мобилен, в офис Лозенец)
http://obiavidnes.com/obiava/109221/nemski-interiorni-vrati

Полски врати в София на супер цени
Фирма Борман Комерс продава входни и интериорни врати на хит цени. Влезте в сайта http://вратисофия.com/ и
прочетете за:
- заводите, от които продаваме врати
- обширен материал за интериорните врати
- предимствата ни пред останалите фирми за врати
- цени на врати, размери и цветове
- процедура по поръчка
Фирмата ни прави отстъпки и цени на едро за дистрибутори и агенции. Ние подхождаме към всеки клиент с уважение,
независимо дали идва при нас за закупуването на една или сто врати. Заповядайте в магазините ни!
Адреси на магазините ни в град София:
София 1164, кв. Лозенец, улица Стоян Михайловски 8
София 1680, кв. Белите брези, улица Дойран 9-б
Телефони:
+359.2.423 1004 (02 423 1004) (Стационарен телефон)
+359.88.6 949 179 (0886 949179) (Мтел мобилен, в офис Белите брези)
+359.87.8 146 904 (0878 146904) (Виваком мобилен, в офис Белите брези)
+359.89.2 760 711 (0892 760711) (Глобул мобилен, в офис Белите брези)
+359.88.6 949 197 (0886 949197) (Мтел мобилен, в офис Лозенец)
http://obiavidnes.com/obiava/109220/polski-vrati-v-sofiya-na-super-ceni
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Входни врати на изгодни цени от Борман
Търсите ли си нова, здрава, модерна входна врата? Погледнете в сайта http://vrati-ceni.com/vhodni-vrati-ceni-sofia/ къде се
продават най-качествените външни входни врати в София.
Използвайте фирмаБорман Комерс, за да защитите дома си. При избора на входна врата заложете на качеството и на
доказана марка производител в тази област.
Освен турски входни врати в магазините на Борман Комерс ще откриете и врати с производство от Румъния и Полша.
В уеб сайта ни ще откриете информация за моделите врати и за това как да поръчате врата от нас.
Адреси на магазините ни в град София:
София 1164, кв. Лозенец, улица Стоян Михайловски 8
София 1680, кв. Белите брези, улица Дойран 9-б
Телефони:
+359.2.423 1004 (02 423 1004) (Стационарен телефон)
+359.88.6 949 179 (0886 949179) (Мтел мобилен, в офис Белите брези)
+359.87.8 146 904 (0878 146904) (Виваком мобилен, в офис Белите брези)
+359.89.2 760 711 (0892 760711) (Глобул мобилен, в офис Белите брези)
+359.88.6 949 197 (0886 949197) (Мтел мобилен, в офис Лозенец)
http://obiavidnes.com/obiava/109219/vhodni-vrati-na-izgodni-ceni-ot-borman

Входни врати на изгодни цени от Борман
Търсите ли си нова, здрава, модерна входна врата? Погледнете в сайта http://vrati-ceni.com/vhodni-vrati-ceni-sofia/ къде се
продават най-качествените външни входни врати в София.
Използвайте фирмаБорман Комерс, за да защитите дома си. При избора на входна врата заложете на качеството и на
доказана марка производител в тази област.
Освен турски входни врати в магазините на Борман Комерс ще откриете и врати с производство от Румъния и Полша.
В уеб сайта ни ще откриете информация за моделите врати и за това как да поръчате врата от нас.
Адреси на магазините ни в град София:
София 1164, кв. Лозенец, улица Стоян Михайловски 8
София 1680, кв. Белите брези, улица Дойран 9-б
Телефони:
+359.2.423 1004 (02 423 1004) (Стационарен телефон)
+359.88.6 949 179 (0886 949179) (Мтел мобилен, в офис Белите брези)
+359.87.8 146 904 (0878 146904) (Виваком мобилен, в офис Белите брези)
+359.89.2 760 711 (0892 760711) (Глобул мобилен, в офис Белите брези)
+359.88.6 949 197 (0886 949197) (Мтел мобилен, в офис Лозенец)
http://obiavidnes.com/obiava/109218/vhodni-vrati-na-izgodni-ceni-ot-borman

Дигитално пиано - черен цвят! Хамър и динамична клавиатура! Висок клас Дигитално пиано!
HAMMER ACTION KEYS - USB ВХОД!
Дигитално пиано - черен цвят! Хамър и динамична клавиатура! Висок клас Дигитално пиано! HAMMER ACTION KEYS USB ВХОД!
Уникален инструмент! Висок клас Дигитално пиано! DP 180 - A HAMMER ACTION KEYS – USB, MP3 ВХОД!
Изключително КАЧЕСТВО!!!
http://obiavidnes.com/obiava/109217/digitalno-piano-----cheren-cvyat-hamyr-i-dinamichna-klaviatura-visok-klas-digital

0882551735 фини шпакловки.4лв. гипсова шпакловка.4лв. латекс.2лв. топлоизолация.10лв..
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обръщане покрай дог
**0882551735*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -топлоизолация. -обръщане покрай pvc дограма и врати с
поставияне на лайсни или измазване. -гипсова мазилка. -пръскана мазилка. -минерални мазилки. -замазки. -зидария. -бързо,
корекно, разумни цени, гарантирано качество. -майстор с дългодишна практика в строителните услги.започване
веднага.часно лице.0882551735 За контакт: МАЙСТОР-ЧАСНО ЛИЦЕ Тел: 0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/109216/0882551735-fini-shpaklovki4lv-gipsova-shpaklovka4lv-lateks2lv-toploizolaciya

Интериорни врати от Борман Комерс
Ниски цени на интериорни врати от Борман Комерс. Разгледайте ги в сайта http://vrati-ceni.com/interiorni-vrati-ceni-sofia/.
При нас ще откриете фалцови МДФ врати на склад в постоянна наличност. Бърз монтаж и високо качество.
Фирмата ни предлага интериорни врати от 5 завода, като продукцията на всеки един завод е със задължителните
сертификати за качество и съответствие. В сайта ни може да разгледате техните каталози и изгодните им цени.
Адреси на магазините ни в град София:
София 1164, кв. Лозенец, улица Стоян Михайловски 8
София 1680, кв. Белите брези, улица Дойран 9-б
Телефони:
+359.2.423 1004 (02 423 1004) (Стационарен телефон)
+359.88.6 949 179 (0886 949179) (Мтел мобилен, в офис Белите брези)
+359.87.8 146 904 (0878 146904) (Виваком мобилен, в офис Белите брези)
+359.89.2 760 711 (0892 760711) (Глобул мобилен, в офис Белите брези)
+359.88.6 949 197 (0886 949197) (Мтел мобилен, в офис Лозенец)
+359.87.8 834 704 (0878 834704) (Виваком мобилен, в офис Лозенец)
http://obiavidnes.com/obiava/109215/interiorni-vrati-ot-borman-komers

Интериорни и входни врати в София
Фирма Борман Комерс продава в София стилни врати с високо качество от водещите европейски производители. За
повече информация влезте в електронния ни адрес http://vrati-ceni.com/. В сайта ни може да се информирате за моделите
и размерите врати, които предлагаме.
Aко се затруднявате при избора на интериорна или входна врата, при нас можете бързо и лесно да намерите
най-доброто на добрицени.
От магазините ни може да закупите и противопожарни врати. Заповядайте при нас!
Адреси на магазините ни в град София:
София 1164, кв. Лозенец, улица Стоян Михайловски 8
София 1680, кв. Белите брези, улица Дойран 9-б
Телефони:
+359.2.423 1004 (02 423 1004) (Стационарен телефон)
+359.88.6 949 179 (0886 949179) (Мтел мобилен, в офис Белите брези)
+359.87.8 146 904 (0878 146904) (Виваком мобилен, в офис Белите брези)
+359.89.2 760 711 (0892 760711) (Глобул мобилен, в офис Белите брези)
+359.88.6 949 197 (0886 949197) (Мтел мобилен, в офис Лозенец)
+359.87.8 834 704 (0878 834704) (Виваком мобилен, в офис Лозенец)
http://obiavidnes.com/obiava/109214/interiorni-i-vhodni-vrati-v-sofiya

Домашен парфюм на клечки - различни видове
Ароматизатори за дома и офиса
Домашен парфюм на клечки - различни видове.
Насладете се на екзотичния вид и приятните меки аромати, които ще направят вашия дом или офис по-уютно място. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878, 0896046994,
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0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/109213/domashen-parfyum-na-klechki----razlichni-vidove

Генератор на озон за въздух и вода за здраве у дома
Нов опростен модел с механичен таймер до 60 минути. Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби,
венци, стомашно - чревни болести, кожни заболявания и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и
предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви
зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от
риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте
подробности и поръчайте в е - магазина ТехноМаг или на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/109212/generator-na-ozon-za-vyzduh-i-voda-za-zdrave-u-doma

Йонизатор, озонатор и ароматизатор от ТехноМаг
Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред - най-съвременен мултифункционален настолен
въздухопречиствател. Може да произвежда отрицателни йони, да генерира озон и дифузира есенции за ароматерапия.
Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни микроби, спори на плесени, гъбички и др. Осигурява чист
и здравословен въздух, ароматизира помещението с успокояващи благоухания. С повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Предпазва от зарази по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и
компютри. Противодейства на вредните положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 69,00 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/109211/yonizator-ozonator-i-aromatizator-ot-tehnomag

Алкохолни тестери (дрегери)
Професионален алкохолен тестер (дрегер) – Прецизен южнокорейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за измерване на
алкохолното съдържание в диапазон от 0 до 4 промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни
субстанции в дъха на човека. Подходящ за редовни проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни
дейности, свързани с професионално шофиране и неупотреба на алкохол. Притежаващ TUV/CE сертификат. Със сменяем
високопрецизен полупроводников сензор (същият, като в полицейските дрегери). В комплекта: алкални батерии АА 1.5V,
захранващ адаптор за включване в автомобила, 55 броя мундщуци, елегантна чантичка за съхранение и дръжка за
безопасно пренасяне на комплекта, инструкция за експлоатация на български език. Цена 192 лв.(с ДДС). Запитвания и
поръчки в е-магазина ТехноМаг или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/109210/alkoholni-testeri-dregeri

Сауна за лице и инхалатор за нос и гърло
Този уред, с помощта на полезното действие на парата чрез приставката за сауна, дълбоко почиства лицето и
внимателно премахва замърсяването и черните точки. Кожата остава по-дълга време свежа и хидратирана, изглежда
по-млада и по-блестяща. Уредът е идеален за употреба в домашни условия и може да се използва за дълбоко почистване
на следи от грим, за дълбоко почистване на порите и предотвратяване изсушаването на кожата. Има и приставка за
инхалация - предназначена за вдишване през носа и през устата. В студено време лигавицата в устната и носна кухна
става особено суха. Благодарение на инхалатора, лигавицата се овлажнява, което допринася за по лесно вдишване.
Успешно се лекува кашлица и трудно отхрачване. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www. TehnoMag.net или
на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994.
http://obiavidnes.com/obiava/109209/sauna-za-lice-i-inhalator-za-nos-i-gyrlo

Вибро-хидромасажно джакузи за крака с приставки за педикюр
Вибро-хидромасажно джакузи за крака с приставки за педикюр - мини спа джакузи за ефективен масаж и почистване на
Вашите крака. Работи с топла вода, поддържа постоянна температура. Съчетава хидро и вибрационен масаж с
акупресура и рефлексотерапия, плюс педикюрни процедури за ексфолиране и почистване на петите и ходилата. Лесно,
удобно и само за 10-15 минути Вие ще можете всяка вечер, след като се събуете у дома, да направите щастливи не само
краката си, но да влеете топлина и енергия на цялото си тяло и да забравите умората, натрупана през деня. Вижте
подробности и поръчайте в е - магазина ТехноМаг или на тел. 02/4224228, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
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http://obiavidnes.com/obiava/109208/vibro-hidromasajno-djakuzi-za-kraka-s-pristavki-za-pedikyur

Магнитен подавач „Трета ръка”
Магнитен подавач „Трета ръка” - служи за захващане на малки метални предмети, които трябва да си самоподавате по
време на работа (пирони, винтове, шайби, отверки, клещи и др. подобни), за да могат да са свободни и двете ви ръце по
време на работа. Подходящ е за подарък за мъж – хем забавно, хем полезно! Цена: 9 лв. с ДДС. За подробности и поръчки
посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/109207/magniten-podavach-treta-ryka

Инфрачервена лампа за нагревки Philips 150W
Инфрачервена лампа за нагревки Philips 150W – служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни
заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и невралгии. Инфрачервената лампа Philips е оптимизирана за
облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът, прасец или врат, както и за облекчение при обикновени
настинки. Лампата може да се използва за терапевтични облъчвания, в козметични салони, детски градини, промишлени
предприятия, а така също и в домашни условия. Употребата на инфрачервената лампа способства за повишаване на
защитните сили на организма и устойчивостта му към инфекциозни, простудни, костно-ставни заболявания и др.
Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.Tehnomag.net или на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/109206/infrachervena--lampa-za-nagrevki-philips-150w

Продавам парцел 2712кв.м с.Марково
Продавам парцел с номера: 47295.60.38 - 2712кв.м
Парцела е близо до село Марково-област Пловдив, с прекрасна панорама идеално за жилищно строителство
http://apollon.net/la/markovo.html
http://obiavidnes.com/obiava/109205/prodavam-parcel-2712kvm-smarkovo

Продавам парцел-УПИ в село Кочево-Пловдивско
Продавам парцел-УПИ в село Кочево-Пловдивско 1680кв.м, в регулация на селото, квадратна форма.Селото е с нова
централна канализация
Цена:12000 Евро
GSM: 0887644838
http://apollon.net/la/kochevo.html
http://obiavidnes.com/obiava/109204/prodavam-parcel-upi-v-selo-kochevo-plovdivsko

Продавам парцел УПИ за бензиностанция
Продавам парцел 7501кв.м с сменен статут за бензиностанция, с лице 116м на пътя Нова Загора-Твърдица.Парцела е с
стратегическо местоположение, намира се до село Кортен до ток, вода, зад имота
минава малка река, комуникативно място с голям автомобилен трафик идеално за бензиностанция с крайпътно
заведение, мотел, изкупвателен пункт и други...
цена: 10 евро/м
http://apollon.net/la/korten.html
http://obiavidnes.com/obiava/109203/prodavam-parcel-upi-za-benzinostanciya

Продавам земеделска земя до регулация-асфалт-ток за строителство
Продавам земеделски земи в област Пловдив-Пазарджик, до населеното място, път, ток, инфраструктура, с всички
комуникации подходящи за смяна на статута за жилищно или промишлено строителство, търговия,
услуги и други. Перспективна инвестиция
http://obiavidnes.com/obiava/109202/prodavam-zemedelska-zemya-do-regulaciya-asfalt-tok-za-stroitelstvo

Продавам 27дка с. Братя Даскалови
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Продавам земеделска земя 27дка на едно място, в землището на с. Братя Даскалови, област Стара загора. Води се лозе
но половин имот е младо но изоставено лозе и другия половин е нива. Наблизо минава и
отклонение от газопровод.
Имот номер: 077070 - 27.001дка. Подходящ е за лозе, лавандула, орехи и други насаждения.
Цена: 550 лв/дка ( 7596 Евро )
GSM: 0887644838
http://apollon.net/la/bratya%20daskalovi.html
http://obiavidnes.com/obiava/109201/prodavam-27dka-s-bratya-daskalovi

Продавам 5 дка в с. Отец-Кирилово, обл. Пловдив
Продавам обработваема нива 5дка , четвърта категория, в землището на с. Отец-Кирилово, имот номер 040006 ,
местността: Долен Пясък. Нивата се намира в близост до регулацията на селото.
Цена: 800лв/дка
тел: 0887644838
http://apollon.net/la/oteckirilovo.html
http://obiavidnes.com/obiava/109200/prodavam-5-dka-v-s-otec-kirilovo-obl-plovdiv

Продавам земя в гр. Перущица, обл. Пловдив
Продавам няколко имота: ниви, стари лозя и градини в землището на град Перущица, обл. Пловдив.
цена: 850 лв./дка
http://apollon.net/la/perushtica.html
тел: 0887644838
Email: s@apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/109199/prodavam-zemya-v-gr-perushtica-obl-plovdiv

Продавам 7.902 дка в с. Исперихово, общ. Брацигово
Продавам две обработваеми ниви, четвърта категория в село Исперихово, общ.Брацигово, обл.Пазарджик,
1)имот номер 140053 - 4.002дка
2)имот номер 130019 - 3.900дка до реката
цена: 800 лв/дка
http://apollon.net/la/isperihovo.html
тел: 0887644838
http://obiavidnes.com/obiava/109198/prodavam-7902-dka-v-s-isperihovo-obsht-bracigovo

Продавам нива на асфалт в с. Сухозем - Пловдивско
Продавам земеделска земя на асфалт - обработваема нива в село Сухозем, обл. Пловдив. Имот №302053 - 4,200 дка, с лице
на асфалт за с. Стрелци, пета категория, цена: 1000 лв./дка
http://www.apollon.net
тел: 0887644838
http://obiavidnes.com/obiava/109197/prodavam-niva-na-asfalt-v-s-suhozem---plovdivsko

Продавам нива в гр. Симеоновград
Продавам изоставена нива 10.500 дка в гр. Симеоновград, област Хасково, , пета категория ( имот номер:101026 )
цена: 250 лв/дка
тел: 0887644838
http://apollon.net/la/simeonovgrad.html
http://obiavidnes.com/obiava/109196/prodavam-niva-v-gr-simeonovgrad

Стажантско място по мениджмънт
Бутик за интериорен дизайн в града на светлините Ню Йорк Сити обявява стажантско място по мениджмънт.
Стажът е подходящ за хора, които искат да постигнат развитие и кариера и е с продължителност 12 месеца. Града е с
изключително висок стандарт дори и за самите американци. Това не е добра опция за тези, които се опитват да
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използват предоставената възможност просто и само, за да спечелят пари. Стажът е изключително динамичен и е
подходящ за хора, които обичат забързаното ежедневие и ритъма на града, който не спи- многомилионен магнетичен
град с много възможности и страхотни преживявания, но не се впечатлявайте от екшън филмите, Ню Йорк е град с
много ред и ниска престъпност. Ню Йорк привлича и с невероятните си възможности за допълнително образование и
развитие в кариерата. Десетки колежи и университети, съобразявайки се с ритъма на живот в града предлагат вечерни
курсове за допълнителна квалификация. Стажантите имат възможност да спестят пари и да помислят за допълнитени
дипломи, които биха били престижни и в България и в Европа.Стажът е платен: $500/месец с продължителност 12
месеца. Осигурени са безплатна квартира, транспорт, мобилен телефон, кола при необходимост и ако стажантът е
шофьор. Изисквания: отличен английски език, кандидатите трябва да са учащи или завършили висше образование в
областта на мениджмънта и икомономиката, опит в областта е предимство, позитивно житейска нагласа, умение за
работа в екип, поне начална компютърна грамотност, издържливост при дълги работни часове, приветливо отношение
към клиенти, колеги, чувство за подреденост, готовност да се започне от най- ниското ниво във фирмата.
http://obiavidnes.com/obiava/109195/stajantsko-myasto-po-menidjmynt

Стажант - restaurant manager
Луксозен курортен комплекс във Флорида обявява стажантско място към ресторантската си част за позиция
„restaurant manager”. Локацията е известна като „тропическият рай на Флорида“ и привлича хиляди туристи с приказни
пейзажи и невероятна магическа атмосфера. Стажът е платен: $10/час с продължителност 12 месеца. Компанията
съдейства за намирането на квартира. Изисквания: отличен англисйки език, кандидатите трябва да са учащи или
завършили висше образование в областта на хотелиерството и ресторантьорството, опит в областта е предимство.
http://obiavidnes.com/obiava/109194/stajant---restaurant-manager

Стажант - "restaurant greeter"
Ресторант към известна хотелска верига в столицата на САЩ Washington DC обявява стажантско място за позиция
„restaurant greeter”. Стажът е платен: $16/час с продължителност 12 месеца. Осигурено е съдействие за квартира.
Изисквания: отличен англисйки език, кандидатите трябва да са учащи или завършили висше образование в областта на
хотелиерството и ресторантьорството, опит в областта е предимство.
http://obiavidnes.com/obiava/109193/stajant---restaurant-greeter

Стажантско място по мениджмънт
Бутик за интериорен дизайн в града на светлините Ню Йорк Сити обявява стажантско място по мениджмънт.
Стажът е подходящ за хора, които искат да постигнат развитие и кариера и е с продължителност 12 месеца. Града е с
изключително висок стандарт дори и за самите американци. Това не е добра опция за тези, които се опитват да
използват предоставената възможност просто и само, за да спечелят пари. Стажът е изключително динамичен и е
подходящ за хора, които обичат забързаното ежедневие и ритъма на града, който не спи- многомилионен магнетичен
град с много възможности и страхотни преживявания, но не се впечатлявайте от екшън филмите, Ню Йорк е град с
много ред и ниска престъпност. Ню Йорк привлича и с невероятните си възможности за допълнително образование и
развитие в кариерата. Десетки колежи и университети, съобразявайки се с ритъма на живот в града предлагат вечерни
курсове за допълнителна квалификация. Стажантите имат възможност да спестят пари и да помислят за допълнитени
дипломи, които биха били престижни и в България и в Европа.Стажът е платен: $500/месец с продължителност 12
месеца. Осигурени са безплатна квартира, транспорт, мобилен телефон, кола при необходимост и ако стажантът е
шофьор. Изисквания: отличен английски език, кандидатите трябва да са учащи или завършили висше образование в
областта на мениджмънта и икомономиката, опит в областта е предимство, позитивно житейска нагласа, умение за
работа в екип, поне начална компютърна грамотност, издържливост при дълги работни часове, приветливо отношение
към клиенти, колеги, чувство за подреденост, готовност да се започне от най- ниското ниво във фирмата.
http://obiavidnes.com/obiava/109192/stajantsko-myasto-po-menidjmynt

12- Months Staffing Manager Trainee in Pravo, Utah
12- Months Staffing Manager Trainee in Pravo, Utah. The program is designed to give the participant an in- depth view at the
human resource functions in a staffing agency. The intern will learn about hiring, disciplining employees, payroll, data entry,
customer service, basic human resource laws, basic risk management, and interviewing techniques. Must have or be pursuing a
degree in Business Administration or Human Resources. Must have at least 1 year of experience in the field. Several phone/ Skype
interviews will be required. Wage rate: $1200 per month. Host Company will assist with the location of housing. The Company will
also arrange temporary lodging for the first week.
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http://obiavidnes.com/obiava/109191/12--months-staffing-manager-trainee-in-pravo-utah

Суперхостинг
За всички, които искат да закупят или продължат абонамента си за Superhosting услуга предлагаме специалне код за 10%
отстъпка. Вървете успешно напред с bojestveni.com.
http://obiavidnes.com/obiava/109190/superhosting

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/109189/30-50-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/109188/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Бързо и лесно отслабване с ЛИПОВОН - официален вносител
Купете на ЦЕНИ от 26,90 лв. най-добрият продукт за ОТСЛАБВАНЕ в България - Липовон
Който има НОВ дизайн с вграден метален ХОЛОГРАМ ЗА ИНДЕНТИЧНОСТ.
ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ на Липовон за България: http://www.lipovon-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/109187/byrzo-i-lesno-otslabvane-s-lipovon---oficialen-vnositel

Работа и Обучение в Германия / Позиция: Пекари
Описание
Основни детайли:
• Позиции: Пекари
• Локация: Германия
• Безплатен курс по немски в България до покриване на нива А1, А2 и В1.
Старт на курса – 01. Февруари 2016
След курса- започване на работа в Германия
• Тип на офертата: Целогодишна (Продължителност на проекта – 3 години)
Условия
Заплащане:
• Възнаграждение: €818 нетно месечно възнаграждение
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• Получаване на заплата: Всеки месец за предходния
• Начин на получаване на заплата : По банков път
• Осигуровки: Поети
Допълнителни детайли:
• Настаняване: Съдействие за намиране на квартира
• Работни часове на седмица: средно по 40 часа
*Спрямо предварително изготвена програма на годишна база
• Самолетен билет: Поет
Изисквания
• Мъже/ Жени
• Възрастови ограничения: 18 - 27 години
• Опит: Не е задължителен
• Сертификати: Диплома за завършено средно образование
• Образование: Средно или Висше - степен Бакалавър
Необходими документи:
• Автобиография на английски език
• 1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст
• Сканирано копие на диплома за средно образование
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 с лиценз за подбор на персонал за работа в чужбина 1707/ 21.03.2014
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. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор.
Е-mail: germany@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/109186/rabota-i-obuchenie-v-germaniya---poziciya-pekari

Работа и Обучение в Германия / Технически позиции
Описание
Основни детайли:
• Позиции: Електротехник, Автомеханик и други
• Локация: Германия
• Безплатен курс по немски в България до покриване на нива А1, А2 и В1.
Старт на курса – 01. Февруари 2016
След курса- започване на работа в Германия
• Тип на офертата: Целогодишна (Продължителност на проекта – 3 години)
Условия
Заплащане:
• Възнаграждение: €818 нетно месечно възнаграждение
• Получаване на заплата: Всеки месец за предходния
• Начин на получаване на заплата : По банков път
• Осигуровки: Поети
Допълнителни детайли:
• Настаняване: Съдействие за намиране на квартира
• Работни часове на седмица: средно по 40 часа
*Спрямо предварително изготвена програма на годишна база
• Самолетен билет: Поет
Изисквания
• Мъже/ Жени
• Възрастови ограничения: 18 - 27 години
• Опит: Не е задължителен
• Сертификати: Диплома за завършено средно образование
• Образование: Средно или Висше - степен Бакалавър
Необходими документи:
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• Автобиография на английски език
• 1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст
• Сканирано копие на диплома за средно образование
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 с лиценз за подбор на персонал за работа в чужбина 1707/ 21.03.2014
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. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор.
Е-mail: germany@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/109185/rabota-i-obuchenie-v-germaniya---tehnicheski-pozicii

Работа и Обучение в Германия / Позиция: Фризьори/ки
Описание
Основни детайли:
• Позиции: Фризьори/ки
• Локация: Германия
• Безплатен курс по немски в България до покриване на нива А1, А2 и В1.
Старт на курса – 01. Февруари 2016
След курса- започване на работа в Германия
• Тип на офертата: Целогодишна (Продължителност на проекта – 3 години)
Условия
Заплащане:
• Възнаграждение: €818 нетно месечно възнаграждение
• Получаване на заплата: Всеки месец за предходния
• Начин на получаване на заплата : По банков път
• Осигуровки: Поети
Допълнителни детайли:
• Настаняване: Съдействие за намиране на квартира
• Работни часове на седмица: средно по 40 часа
*Спрямо предварително изготвена програма на годишна база
• Самолетен билет: Поет
Изисквания
• Мъже/ Жени
• Възрастови ограничения: 18 - 27 години
• Опит: Не е задължителен
• Сертификати: Диплома за завършено средно образование
• Образование: Средно или Висше - степен Бакалавър
Необходими документи:
• Автобиография на английски език
• 1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст
• Сканирано копие на диплома за средно образование
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 с лиценз за подбор на персонал за работа в чужбина 1707/ 21.03.2014
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. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор.
Е-mail: germany@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
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http://obiavidnes.com/obiava/109184/rabota-i-obuchenie-v-germaniya---poziciya-frizyoriki

Работа и Обучение в Германия / Позиция: Хотелски персонал
Описание
Основни детайли:
• Позиции: Хотелски персонал
• Локация: Германия
• Безплатен курс по немски в България до покриване на нива А1, А2 и В1.
Старт на курса – 01. Февруари 2016
След курса- започване на работа в Германия
• Тип на офертата: Целогодишна (Продължителност на проекта – 3 години)
Условия
Заплащане:
• Възнаграждение: €818 нетно месечно възнаграждение
• Получаване на заплата: Всеки месец за предходния
• Начин на получаване на заплата : По банков път
• Осигуровки: Поети
Допълнителни детайли:
• Настаняване: Съдействие за намиране на квартира
• Работни часове на седмица: средно по 40 часа
*Спрямо предварително изготвена програма на годишна база
• Самолетен билет: Поет
Изисквания
• Мъже/ Жени
• Възрастови ограничения: 18 - 27 години
• Опит: Не е задължителен
• Сертификати: Диплома за завършено средно образование
• Образование: Средно или Висше - степен Бакалавър
Необходими документи:
• Автобиография на английски език
• 1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст
• Сканирано копие на диплома за средно образование
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 с лиценз за подбор на персонал за работа в чужбина 1707/ 21.03.2014
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. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор.
Е-mail: germany@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/109183/rabota-i-obuchenie-v-germaniya---poziciya-hotelski-personal

Работа и Обучение в Германия / Позиция: Шофьори на камиони
Описание
Основни детайли:
• Позиции: Шофьори на камиони
• Локация: Германия
• Безплатен курс по немски в България до покриване на нива А1, А2 и В1.
Старт на курса – 01. Февруари 2016
След курса- започване на работа в Германия
• Тип на офертата: Целогодишна (Продължителност на проекта – 3 години)
Условия
Заплащане:
• Възнаграждение: €818 нетно месечно възнаграждение

Страница 103/109

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

29.11.2015

• Получаване на заплата: Всеки месец за предходния
• Начин на получаване на заплата : По банков път
• Осигуровки: Поети
Допълнителни детайли:
• Настаняване: Съдействие за намиране на квартира
• Работни часове на седмица: средно по 40 часа
*Спрямо предварително изготвена програма на годишна база
• Самолетен билет: Поет
Изисквания
• Мъже/ Жени
• Възрастови ограничения: 18 - 27 години
• Опит: Не е задължителен
• Сертификати: Диплома за завършено средно образование
• Образование: Средно или Висше - степен Бакалавър
Необходими документи:
• Автобиография на английски език
• 1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст
• Сканирано копие на диплома за средно образование
ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ИМЕЙЛИТЕ СИ ЗА СЪОБЩЕНИЯ ОТ НАС!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
Слава7 с лиценз за подбор на персонал за работа в чужбина 1707/ 21.03.2014
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. 0700 800 77 *На цената на един градски разговор.
Е-mail: germany@slava7.bg
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/109182/rabota-i-obuchenie-v-germaniya---poziciya-shofyori-na-kamioni

УДРЯ МЕ ХОРМОНА ЗВЪННИ НА ТЕЛЕФОНА ... gsm- 090 363 001 вътр 219
УДРЯ МЕ ХОРМОНА ЗВЪННИ НА ТЕЛЕФОНА ... gsm- 090 363 001 вътр 219
http://obiavidnes.com/obiava/109181/udrya-me-hormona--zvynni-na-telefona---gsm--090-363-001-vytr-219

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 .
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Предлагаме също и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти: 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/109180/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/109179/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
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Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити предлага групово и индивидуално обучение по английски, немски , френски и руски за всички нива.
Подготовка за сертификати .
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
3 месеца /неинтензивен курс/,
1 месец /интензивен курс/
Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Цена от 100 лв. на ниво.
Посещенията са
2 пъти в седмицата по 3 уч. часа - от понеделник до петък
съботно-неделен вариант.
Курсовете са съобразени със свободното време на обучаващите се.
Предлагаме и индивидуално обучение. Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително
съставен учебен план.
Предлагаме
- съвременно оборудвани учебни зали,
квалифицирани преподаватели
-отлични възможности за обучение
Удостоверение за покрито ниво
Безплатни тестове
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел. 0878 46 74 29
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/109178/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

Fashion-shopbg.com - вашият магазин за детски дрехи !
Ако желаете да закупите дрехи за вашето дете, то Fashion-shopbg.com е мястото за вас! Качествени дрехи за деца
изработе от най-добрите материали който не причиняват алергий!
http://obiavidnes.com/obiava/109177/fashion-shopbgcom---vashiyat-magazin-za-detski-drehi-

часовник
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/109176/chasovnik

СТРАСТНА И НЕЗАДОВОЛЕНА ТЪРСИ ЕРОТИЧНИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ gsm- 090 363 001
вътр 219
СТРАСТНА И НЕЗАДОВОЛЕНА ТЪРСИ ЕРОТИЧНИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ gsm- 090 363 001 вътр 219
http://obiavidnes.com/obiava/109175/strastna-i-nezadovolena--tyrsi-erotichni-prejivyavaniya--gsm--090-363-001-vytr-219

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

Страница 106/109

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

29.11.2015

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/109174/30-50-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/109173/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в обл.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, обл.РУСЕ, обл.ЛОВЕЧ, обл.ПЛЕВЕН,
обл.ВРАЦА, обл.ГАБРОВО
Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в обл.В.ТЪРНОВО, обл.ЛОВЕЧ, обл.РУСЕ, обл.ПЛЕВЕН, обл.ВРАЦА, обл.СИЛИСТРА НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ !
Цената се определя от землището, големината на имота, категорията, начина на ползване!
Изготвяне на нужните документи.
Плащане на място пред Нотариус/Банка.
Сделката се осъществява пред Нотариус!
0878229309, 0889229309–Караиванов, 0887512663-Петрова
http://obiavidnes.com/obiava/109172/kupuva-zemedelski-zemi-v-oblveliko-tyrnovo-oblruse-obllovech-oblpleven-ob

Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в обл.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, обл.РУСЕ, обл.ЛОВЕЧ, обл.ПЛЕВЕН,
обл.ВРАЦА, обл.ГАБРОВО– НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ !
Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в обл.ВЕЛИКО ТЪРНОВО, обл.РУСЕ, обл.ЛОВЕЧ, обл.ПЛЕВЕН, обл.ВРАЦА, обл.ГАБРОВО–
НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ !
Цената определяме в зависимост от землището, големината на имота, категорията, начина на ползване до 1200лв./дка.!
За големи имоти цена по договаряне !
Плащаме веднага!
Изготвяме нужните документи !
Сделката се осъществява пред НОТАРИУС!
0878229309, 0889229309–Караиванов
0887512663-Петрова
http://obiavidnes.com/obiava/109171/kupuva-zemedelski-zemi-v-oblveliko-tyrnovo-oblruse-obllovech-oblpleven-ob

ПЛЕВЕНСКА област – Купуваме ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
ПЛЕВЕНСКА област – Купуваме ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в общ.Гулянци, общ.Белене, общ.Никопол, общ.Левски,
общ.Пордим, общ.Долни Дъбник, общ.Плевен, общ.Червен Бряг, общ.Кнежа, общ.Долна Митрополия, общ.Искър.
НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ !!!!
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Цената в зависимост от землището, големината, категорията, начина на ползване!!!!!!!!!
Изготвяме нужните документи -скици, данъчни оценки и др .
Плащаме веднага ! Сделката се осъществява пред Нотариус!
Държим на коректните отношения между страните!
0878229309, 0889229309–Караиванов
0887512663-Петрова
http://obiavidnes.com/obiava/109170/plevenska-oblast--kupuvame-zemedelski--zemi

Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ и части от неделени имоти в общ. БЯЛА и общ. ЦЕНОВО,
обл.РУСЕ !
Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ и части от неделени имоти в общ. БЯЛА и общ. ЦЕНОВО, обл.РУСЕ !
-общ.БЯЛА -Бяла, Пейчиново, Босилковци, Полско Косово, Стърмен, Дряновец, Копривец, Бистренци, Ботров, Пет
Кладенци
-общ.ЦЕНОВО -Ценово, Караманово, Пиперково, Новград, Белцов, Джулюница, Беляново, Долна Студена
НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ ! Цената се определя от големината на имотите, категорията и местонахождението, начина на
ползване!Плащаме веднага!
Изготвяме скици, данъчни оценки и др. !
0887512663-Петрова
0878229309, 0889229309– г-н Караиванов
http://obiavidnes.com/obiava/109169/kupuva-zemedelski-zemi-i-chasti-ot-nedeleni-imoti-v-obsht-byala-i-obsht-cenovo-obl

област ВЕЛИКО ТЪРНОВО- Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ и идеални части
Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в общ. Лясковец, общ.Свищов, общ. Павликени, общ.Полски Тръмбеш, общ.Горна Оряховица,
общ.Сухиндол, общ. В.Търново, общ.Стражица ! НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ!!!
Плащане веднага !
Изготвяне на скици, данъчни оценки и др. !
0878229309, 0889229309–Караиванов;
http://obiavidnes.com/obiava/109168/oblast-veliko-tyrnovo--kupuva-zemedelski-zemi-i-idealni-chasti

ЛОВЕШКА област – Купува НИВИ, пасища, ливади
ЛОВЕШКА област – Купува НИВИ, пасища, ливади в Горан, Славяни, Слатина, Владиня, Радювене, Дойренци, Йоглав,
Къкрина, Деветаки, Ловеч, Дренов, Крушуна, Александрово, Летница, Горско Сливово, Чавдарци, Горно Павликене,
Абланица, Българене, Брестово, Бежаново, Луковит, Ъглен, Дерманци, Румянцево, Тодоричене, Петревене, Смочан,
Пресяка, Лисец, Баховица, Тепава, Славщица, Гостиня, Умаревци, Катунец, Угърчин, Голец, Сопот, Микре, Ломец,
Лешница, Борима, Дебнево, Врабево, Стефаново, Добродан, Калейца, Старо село и др
НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ!
Цената се определя от землището, големината на имота, категорията и начина на ползване, за горите от състав,
наклон др.!
Плащане веднага !
Изготвяне на документи-скици, данъчни оценки и др.!
Компетентно правно обслужване !
0878229309, 0889229309– г-н Караиванов
http://obiavidnes.com/obiava/109167/loveshka-oblast--kupuva-nivi-pasishta-livadi

Купува ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ в селата на общ.БЯЛА СЛАТИНА, обл.Враца –гр.Бяла Слатина,
с.Соколаре, с.Габаре, с.Търнава, с.Попица, с.Тлачене, с.Драшан, с.Бъркачево, с.Бърдарски геран,
с.Галиче и околните.
Купува ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ в селата на общ.БЯЛА СЛАТИНА, обл.Враца –гр.Бяла Слатина, с.Соколаре, с.Габаре,
с.Търнава, с.Попица, с.Тлачене, с.Драшан, с.Бъркачево, с.Бърдарски геран, с.Галиче и околните.
0878229309, 0889229309–Караиванов
0887512663-Петрова
http://obiavidnes.com/obiava/109166/kupuva-zemedelska-zemya-v-selata-na-obshtbyala-slatina-oblvraca-grbyala-slatina
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ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

29.11.2015

ролетни гаражни врати !!!
Купи изгодно на топ цена от сайта на Stroitelni.bg: ролетни гаражни врати - Строителни материали Пловдив - баумит,
кнауф, фибран, топ цена и качество
http://obiavidnes.com/obiava/109165/roletni-garajni-vrati-
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