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Инкубатори - коледна промоция
Вижте клипчетата 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/109606/inkubatori----koledna-promociya

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/109570/koleden-zaem---vreme-e-za-podaryci

Биотермал ООД произвежда и търгува с дървесни пелети и брикети
Биотермал ООД произвежда и търгува с изключително качествени пелети, клас А1 и А2, произведени от сърцевината на
борова
дървесина. Без примеси и слепващи вещества! Без листа, клони, кора. Опаковка - 15кг торби. Фирмата разполага и с
дъбови
брикети в опаковки по 10кг. Налични в производствената база на дружеството.
http://obiavidnes.com/obiava/109705/biotermal-ood-proizvejda-i-tyrguva-s-dyrvesni-peleti-i-briketi

Професионални консултации и съдействие при разрешаване на спорове с монополни дружества
В България никой не е застрахован срещу проблемите, които могат да възникнат в отношенията с монополните
дружества.
В такава ситуация - потърсете професионален съвет и съдействие
http://obiavidnes.com/obiava/109704/profesionalni-konsultacii-i-sydeystvie-pri-razreshavane-na-sporove-s-monopolni-dr

Давам под наем едностаен, необзаведен - център
Давам под наем едностаен, необзаведен - център /лятно кино/ - ж.к. ``Mарица 16``, ул. ``3 Mарт`` , 45 кв.м.,изток- юг,
5-ти етаж - спалня, кухня-дневна, баня-тоалетна, складово помещение, балкон. 200 лв - тел: 0889152349.
http://obiavidnes.com/obiava/109703/davam-pod-naem-ednostaen-neobzaveden---centyr

Офис на UPS в САЩ евакуиран заради пратка с адрес на терористи
Офис на UPS в американския град Сан Бернардино, е бил евакуиран, заради подозрителна пратка с адреса на
терористите, които преди дни убиха 14 души.
http://obiavidnes.com/obiava/109702/ofis-na-ups-v-sasht-evakuiran-zaradi-pratka-s-adres-na-teroristi

ЛЕСНА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ ОТ УЮТА НА СОБСТВЕНИЯТ ВИ ДОМ ! ЗА
ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
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За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/109701/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Сделки с търговски предприятия-Investconsult Group
Investconsult Group-ТЪРГОВСКО И ДРУЖЕСТВЕНО ПРАВО: Сделки с търговски предприятия; Консултации по
търговски сделки и изготвяне на договори;
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 АД,ЕАД,ООД,ЕООД,СД 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
Сътрудничим си с кантори, работещи в същите и други правни области в други градове на страната.
Телефон за контакти и обслужване на клиенти:0886072288
Работно време-всеки ден от 9:00ч. - 19:00 ч. без почивен ден
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
http://obiavidnes.com/obiava/109700/sdelki-s-tyrgovski-predpriyatiya-investconsult-group

Изкупуване и Продажба на фирми АД,ЕАД,ООД,ЕООД,СД
Investconsult Group-ТЪРГОВСКО И ДРУЖЕСТВЕНО ПРАВО: Сделки с търговски предприятия; Консултации по
търговски сделки и изготвяне на договори;
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 АД,ЕАД,ООД,ЕООД,СД 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.
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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
Сътрудничим си с кантори, работещи в същите и други правни области в други градове на страната.
Телефон за контакти и обслужване на клиенти:0886072288
Работно време-всеки ден от 9:00ч. - 19:00 ч. без почивен ден
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
http://obiavidnes.com/obiava/109699/izkupuvane-i-prodajba-na-firmi-adeadoodeoodsd

тютюн за ценители на качество
Предлагам заводски Тютюн за ценители на качество
-заводска 100% обработка подбрани най добрите листа
на златната виржиния.
-залагане на труд за достигане на качество и стил
-различни блендове модели и аромати.
-разфасовки по избор:от 100 грама и на горе.
-Модели:Карелия, Боро, Камел, Давидов, и Виржиния класик.
- цени:10 лв, за 100 гр.
-за по големи количества цената е по договаряне.
-100% Реални снимки
-тел.0897785052
http://obiavidnes.com/obiava/109698/tyutyun-za-ceniteli-na-kachestvo

Сделки с търговски предприятия-Investconsult Group
Investconsult Group-ТЪРГОВСКО И ДРУЖЕСТВЕНО ПРАВО: Сделки с търговски предприятия; Консултации по
търговски сделки и изготвяне на договори;
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 АД,ЕАД,ООД,ЕООД,СД 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
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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
Сътрудничим си с кантори, работещи в същите и други правни области в други градове на страната.
Телефон за контакти и обслужване на клиенти:0886072288
Работно време-всеки ден от 9:00ч. - 19:00 ч. без почивен ден
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
http://obiavidnes.com/obiava/109697/sdelki-s-tyrgovski-predpriyatiya-investconsult-group

Сделки с търговски предприятия;
Investconsult Group-ТЪРГОВСКО И ДРУЖЕСТВЕНО ПРАВО: Сделки с търговски предприятия; Консултации по
търговски сделки и изготвяне на договори;
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 АД,ЕАД,ООД,ЕООД,СД 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
Сътрудничим си с кантори, работещи в същите и други правни области в други градове на страната.
Телефон за контакти и обслужване на клиенти:0886072288
Работно време-всеки ден от 9:00ч. - 19:00 ч. без почивен ден
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
http://obiavidnes.com/obiava/109696/sdelki-s-tyrgovski-predpriyatiya
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Строителни услуги
-всякакви мазилки,шпакловки.замазки
-всякакво боядисване.-(алпинисти)
-довършителни ремонти.-(алпинисти)
-топлоизолация.-(алпинисти)
-покривни ремонти.
-дървена конструкция.-(тавански,барбекю,навеси,нов покрив и др.)
-смяна на водосточни тръби и улуци.-(алпинисти)
-пренареждане на керемиди.
-отстраняване на течове.
-хидроизолация.
-теракот,фаянс,камък и др.
-стеннаизолация.
-груб строеж,кофраж,зидария.
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
http://obiavidnes.com/obiava/109695/stroitelni-uslugi

Ремонт на покриви - София
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/109694/remont-na-pokrivi---sofiya

Черен петък в магазин за врати
Всеки петък- черен петък в магазин за врати „Доорманн” през декември!!! Заповядайте на бул. „Източен” 121 А, за да
получите своите 5 % отстъпка при покупка !!! Ако се нуждаете от интериорни или блиндирани врати с високо качество
на топ цени, сега е моментът да си ги вземете!!! Очакваме ви!!!
http://obiavidnes.com/obiava/109693/cheren-petyk-v-magazin-za-vrati

Интериорни и входни врати на изгодни цени!
Врати Добрич Ви предлага най-добрите цени на входни и интериорни врати – идеалният завършек на Вашия дом. Само
тук ще намерите богато разнообразие от цветове и модели. Заповядайте в шоурума ни в гр. Добрич на адрес:ул.Св. Св.
Кирил и методий 41- магазин Билла до училище „ П. Славейков”.. Разгледайте и другите ни предложения тук
http://www.vrati-dobrich.com/.
Тел: 058/590 363
Моб: 0899691035
mail: office@vrati-dobrich.com
web: www.VRATI-DOBRICH.com
http://obiavidnes.com/obiava/109692/interiorni-i-vhodni-vrati-na-izgodni-ceni

ВОДОНАГРЯВАЩА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ
ВОДОНАГРЯВАЩА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ
Проточни електрически смесителни батерии - това са водонагреватели с мигновено действие,
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загряващи протичащата вода до 30-60 градуса в рамките от 3 до 5 секунди.
Водонагряващите смесителни батерии са високоефективни малогабаритни уреди,
които осигуряват топла вода за битови нужди с желаната от потребителя температура.
Те заместват напълно акумулиращите водонагреватели, които са с голям водосъдържател
за съхранение на предварително затоплената вода и големи размери.
Проточните бойлери, вградени в смесителни батерии са подходящи както за дома,
офиса, заведението, двора, лятната градина, така и за всяко друго място,
до което има осигурен достъп на студена вода и ел. захранване.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/109691/vodonagryavashta-smesitelna-bateriya

Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/109690/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-teletakt

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

Масажните легла "" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
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Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
http://obiavidnes.com/obiava/109689/masajna-kushetka--dvusekcionna

Керамичен нож и керамична белачка
Керамичен нож и керамична белачка
Керамичен нож Йоши Блейд - най-добрият керамичен нож в света с гарантирано трайна острота!
Керамичен нож Йоши Блейд е направен от циркониев оксид и има твърдост близка до тази на диамант!
Керамичен нож Дори след дълга употреба този нож остава също толкова остър, колкото е бил и в деня, когато сте го
разопаковали!
Получавате още:
Специален предпазител за безопасно съхранение;
ПОДАРЪК - керамична белачка за плодове и зеленчуци.

С Йоши Блейд се реже лесно и прецизно! Острието на Йоши Блейд не ръждясва и не корозира!
Остро е като бръснач и се изтъпява до 10 пъти по-бавно от стомана. Винаги е като ново и
запазва безупречен вид!
http://obiavidnes.com/obiava/109688/keramichen-noj-i-keramichna-belachka

Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
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.
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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
http://obiavidnes.com/obiava/109687/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

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
http://obiavidnes.com/obiava/109686/topleshta-kartina-s-infracherveno-nagryavane

Инфрачервено топлещо "Килимче"
Инфрачервено топлещо "Килимче"

Имате студен под и мръзнат краката, сложете Инфрачервен Килим "Килимче" и след 5 минути ще усетите разликата!
Идеално топло легло зо вашите домашни любимци!
Нагрява до 42 градуса.
Консумация: 45 W/час
Размер: 36 х 56 см.
230V; IP 21; 0.6 kg
http://obiavidnes.com/obiava/109685/infracherveno-topleshto--kilimche

Страница 8/75

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

06.12.2015

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

За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/109684/prechistvatel-na-vyzduh-s--yonizator-ozonator-i-nera-filtyr

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/109683/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЛЕСНА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ ОТ УЮТА НА СОБСТВЕНИЯТ ВИ ДОМ ! ЗА
ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
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Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/109682/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

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/109681/chasovnik

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/109680/detektivska-agenciya-avalon--24ch-diskretni-detektivski-uslugi

Binary Options Broker / Sales Agent With German/ Italian
E and G Finances Ltd is based in the Sofia, Bulgaria and is part of an international organization operating on the global binary
options market. The company provides services to end users benefiting from the advantages of a contact call center. E&G uses
outsourcing to ensure well-organized, structured, and optimized business models/processes/. Our success is driven by our people
and their commitment to get results the right way—by operating responsibly, executing with excellence.We grow through the
creativity, honesty and business ethics of our great young team.
If you want to join a fast growing company and benefit from the best training, and personal development plan, then this role is for
you. With excellent salary, uncapped commission and working on a market leading product, it doesn't get better than this so kick
start your career and take the next challenge. We add a competitive starting base salary (1500 to 2500 BGN) and attractive bonus
system where you can reach a monthly average of $ 1,500.
Today E and G is challenging you to become part of an environment with unnecessary stress, flexibility, attitude of acceptance, and
supportive supervisors make people glad to come to work every day. We require talented, motivated, results- focused individuals to
sell the benefits across the portfolio; to develop new and existing customer relationships.
::

Key Activities:
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Fluency in either English & German, English & Italian.
Ability to sell effectively through telesales (previous experience is a plus)
Become a source of market information for clients
Able to demonstrate a high level of effective telephone sales activity
Ability to quickly develop knowledge of a new market place
Flexible and able to perform well under pressure
Calling, emailing existing clients and generating new leads, closing sales
Excellent communication and organisational skills
::

Benefit program

Excellent work and team environment
Ongoing sales training program
Competitive salary and bonus system
Flexible hours
Health insurance
Relocation (providing accomodation for people outside Sofia city)
::

Apply now, don't delay!

http://obiavidnes.com/obiava/109679/binary-options-broker--sales-agent-with-german-italian

Онлайн магазин за сувенири Арт Гифт Варна
http://www.art-gift.net/
Предлагаме ви голямо разнообразие от чаши със снимка и детски календари с ваша снимка на изключително ниски цени +
най-ниската доставка до Вашия адрес! Промоции и отстъпки на чаши със снимка и детски календари при поръчка на
повече бройки! Заповядайте при нас!
http://obiavidnes.com/obiava/109678/onlayn-magazin-za-suveniri-art-gift-varna

Регистрация на Търговски Дружества / ООД ЕООД / в Румъния
Регистрация на Търговски Дружества / ООД ЕООД / в Румъния
Предлагаме всякакви правни консултации, свързани с придобиването на недвижим имот, регистрирането на търговска
марка или започването на бизнес в Р.Румъния.
Включително регистрация на фирма запазване на име предоставяне на адрес за седалище на фирмата адрес за
кореспонденция.
Абонаментно счетоводно обслужване от лицензирани счетоводители в Р.Румъния.
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/109677/registraciya-na-tyrgovski-drujestva--ood-eood--v-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.
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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/109676/otnetite-shofyorski-knijki-v-rumyniya

10% коледна отстъпка за всички наши услуги през декември
"АДАПТ БЪЛГАРИЯ" – професионални преводи и експресна легализация на документи
ОФИСИ:
Адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 77
Телефони: 02 989 98 67; 0888 888 400
E-mail: adapt@abv.bg
skype: adaptbg
Адрес: гр. Севлиево, ул. „Христо Спиридонов“ № 6
Телефони: 0675 35059; 0885 473 186
E-mail: adapt_s@abv.bg
skype: prevodi.sevlievo
http://www.adaptbg.com
http://www.facebook.com/adapt.bulgaria
http://obiavidnes.com/obiava/109675/10-koledna-otstypka-za-vsichki-nashi-uslugi-prez-dekemvri

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/109674/angliyski--vtoronivopreintermediate

Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
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e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира 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/109673/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/109672/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
Подготовка за работа в Германия
Подготовка на деца и ученици
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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/109671/nemski-ezik---individualnoi-v-malki-grupi

Интериорни и входни врати на супер цени
Разнообразни модели интериорни врати, с високо качество на страхотни цени, професионално обслужване и бързи
монтажи. Заповядайте в новооткритият ни шоурум "Порта Нова" в град Варна, Цветен квартал, ул. Хризантема 1
(срещу стадион Спартак)!
e-mail: officevarna@porta-nova.bg
За контакти: 0894627707
http://porta-nova.bg
http://obiavidnes.com/obiava/109670/interiorni-i-vhodni-vrati-na-super-ceni

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
web: http://www.vratiruse.com/
http://obiavidnes.com/obiava/107792/nay-izgodnite-ceni-za-vrati-na-bylgarskiya-pazar

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/109669/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЛЕСНА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ ОТ УЮТА НА СОБСТВЕНИЯТ ВИ ДОМ ! ЗА
ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
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Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/109668/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Интериорни и входни врати на невероятни цени
Нови модели входни интериорни врати на изключителни цени! Можете да разгледате и другите неустоими предложения
в сайта ни. Заповядайте в шоурума ни в гр. Варна на адрес бул. 8-ми Приморски Полк, Полигона над плувния басейн по
посока ж.к. Виница
Тел: 052/493-684
Моб: 0899/691 035
mail: office@vrati-abc.com
web: www.vrati-abc.com
http://obiavidnes.com/obiava/109667/interiorni-i-vhodni-vrati-na-neveroyatni-ceni

Fashion-shopbg.com - вашият магазин за детски дрехи.
Fashion-shopbg.com ви предлага качествени дрехи за вашето дете! Много разнообразен избор от детски дрехи за всеки
сезон. Мястото от което можете да закупите топла дреха за вашето дете!
http://obiavidnes.com/obiava/109666/fashion-shopbgcom---vashiyat-magazin-za-detski-drehi

Фирми за бързи кредити заобикалят ограниченията за ГПР чрез кредитни карти
Фирми за бързи кредити заобикалят ограниченията на закона с нов продукт - кредитни карти. Зад въпросните карти
всъщност е скрит един от т. нар. бързи кредити с висока лихва, категорични са финансови експерти.
http://obiavidnes.com/obiava/109665/firmi-za-byrzi-krediti-zaobikalyat-ogranicheniyata-za-gpr-chrez-kreditni-karti

Jet Dryers - Изсушаване на 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/109664/jet-dryers---izsushavane-na-ryce

Дамски якета от Caramella-online.com!!!
Caramella-online.com е онлайн магазин предоставящ ви голям избор от дамски якета за всеки сезон. Качествена
изработка,добри цени и разнообразие от цветове и стилове на дамско яке!
http://obiavidnes.com/obiava/109663/damski-yaketa-ot-caramella-onlinecom

Холови секций на супер цени!!!
Вие имате ли нужда от мебели на ниски цени и бърза доставка? Фирмата ни www.Pirinski-bor.com може да ви
предостави и изработи качествени холови секций по ваше желание!
http://obiavidnes.com/obiava/109662/holovi-sekciy-na-super-ceni

Под наем в София
Бизнес център “Кирил и Методий”, разположен в идеалния център на столицата, предлага комфортни офиси под наем.
Офис сградата, клас А се намира в непосредствена близост до Лъвов мост, държавни и общински институции,
централна ЖП гара, метро станция. Бизнес сградата се намира в тиха и спокойна улица, разполага със 63 собствени
паркоместа, които са в закрит паркинг на две нива, а за Вашата сигурност е осигурена 24 часова охрана с контрол на
достъпа. Офисите са от типа ”Openspace”, а двойният под осигурява гъвкаво разпределение на работните места, с
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възможност за бързото им и удобно прекрояване.
http://obiavidnes.com/obiava/109661/pod-naem-v-sofiya

Детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас,Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик,
Благоевград, Перник, Стара Загора
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/109660/detektivski-uslugi-v-sofiya-plovdiv-varnaburgasruse-pleven-haskovo-pazardj

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив - Русе , София , Стара Загора
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-gps предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
e-mail:office@detektivi.com
http;//detektivi.com
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http://obiavidnes.com/obiava/109659/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---ruse--sofiya--stara-zagora

Трансфери София- Банско
Вие се нуждаете от трансфер с автомобил или мини бус.„Вегер Рент а Кар“ Ви осигурява възможността за трансфери
до всяка точка на България и чужбина. Фирмата разполага с професионални шофьори , владеещи чужд език, които ще Ви
посрещнат и ще се погрижат за Вашето комфортно и безопасно пътуване. Доверете се на нас , за да улесним вашият
избор и да направим вашата ваканция по- приятна.
Свържете се с нас на : мобилен: (+359) 877 269 313,стационарен: 0700 16 771 или посетете:
http://www.vegercarrental.com/
http://obiavidnes.com/obiava/109658/transferi-sofiya--bansko

входни 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/109657/vhodni-i-interiorni-vrati

Разговорен английски
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво
А1,А2,В1 и В2.
Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера , посредством диалози и дискусии.
Темите са :
ежедневие
свободно време,
пазаруване,
културни събития,
семейство,
бит и начин на живот,
образование,
околна среда и други.
Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални
конструкции в среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те допълват традиционните езикови курсове.
Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като обогатяват речниковия запас
на курсистите .
Организираме :
разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
индивидуални разговорни срещи
интересни преподаватели
Разговори с англичани и американци .
Онлайн разговори .
Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови
неща лесно .
Нуждаете се от лист и химикалка – защото всички учебни материали са включени в цената от 15 лева за 60 минути .
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
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http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/109656/razgovoren-angliyski

Bulgarian for foreigners
For more information:
Phone . 0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian for foreigner speakers through the following
languages:
- English
- French
-Russian
The studies include all levels – from basics (A1) to experts (C1).
If you own a business here, bought a house or you have just decided to live here, in those cases it is necessary to start learning
Bulgarian for your daily contacts and normal lifestyle.
During your process of learning Bulgarian you also will get knowledge in Bulgarian customs, daily life, special features of
Bulgarian psychology. The reason to do this is because you get in comfort with better and faster adaptation in the new foreign
language area.
No textbook is needed - the language school offers its own learning system and methods - free for our students. Methods we offer
are modern and based on the communication approach and logical assimilation to the lexical and phonetic skills you need . In our
system we offer complex of well balanced :
• Grammar
• Phonetic
• Speaking
• Reading
• Listening
Individual lessons are referred to individual necessities and profession of every student . Individual lessons are in a suitable for you
time and day , we offer also an opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student..
Ability language school offers some different programs for learning Bulgarian .
For more information:
Phone . 0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/109655/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.
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Цена на индивидуално обручение - 10 лева на учебен час
Цена за участник в група - 150 лева за 30 учебни часа .
В цената са включени учебните материали .
Предлагаме :
- обучение за начинаещи
- обучение за напреднали
- обучение за подготовка за сертификатни нива
- обучение за деца и ученици
- обучение за подготовка за матура
- курсове по разговорен руски за поддържане на нивото на езикова компетентност .
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/109654/ruski-ezik---individualno-i-v-malki-grupi

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/109653/kurs-po-finski-ezik--nivo-a2

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: 27.01.2016г. 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/109652/kurs-po-turski-ezik-a1

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.
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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/109651/kurs-po-shvedski-ezik-za-nachinaeshti

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
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/109650/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

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: 21.01.2016г. 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/109649/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:
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19.01.2016г. 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/109648/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: 27.01.2016г.
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“ N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/109647/kurs-po-grycki-ezik--pyrvo-nivo

Курс по английски език – за средно напреднали
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: 20.01.2016г.
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/109646/kurs-po-angliyski-ezik--za-sredno-naprednali

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: 20.01.2016г. 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
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http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/109645/kurs-po-angliyski-ezik-a2

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/109644/30-50-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/109643/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Вечерен 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/109642/vecheren-kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a1

Вечерен курс по испански език – А1
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:
26.01.2016г.
Цена 200 лв.
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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/109641/vecheren-kurs-po-ispanski-ezik--a1

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 – 23.01.2016 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/109640/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: 24.01.2016г. 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/109639/kurs-po-razgovoren-brazilski

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/109638/kurs-po-brazilski-portugalski-----a1
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Курс по разговорен 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: 23.01.2016г. 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/109637/kurs-po-razgovoren-portugalski-ezik

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 30.01.2016г.
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/109636/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: 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/109635/portugalski-ezik-za-nachinaeshti--syboten-kurs

Португалски език за начинаещи – дневен курс
Учебен център Орбис организира дневен 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 сряда и петък от 10.00 до 13.00 часа. Цена 160 лв. Начало: 20.01.2016г
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
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ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/109634/portugalski-ezik-za-nachinaeshti--dneven-kurs

КУРС ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК - първо ниво
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.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично (сряда и петък) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 20.01.16г.
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/109633/kurs-po-portugalski-ezik----pyrvo-nivo

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: 12.01.16г.
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/109632/frenski-ezik-za-sredno-naprednali

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК – второ ниво
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: 12.01.16г.
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/109631/kurs-po-frenski-ezik--vtoro-nivo
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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: 16.01.2016г.
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/109630/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:
20.01.2016г.
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/109629/razgovoren-kurs-po-italianski-ezik

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – А2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език, ниво А2. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото е с
продължителност 80 часа и се провежда два пъти в седмицата – понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 часа. Цена:
250 лева. Начало – 18.01.2016г.
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, N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/109628/kurs-po-italianski-ezik--a2

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 петък от 18.30 до 20.30 часа.
Цена: 250 лева. Начало: 19.01.16г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
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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/109627/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.
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/109626/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: 20.12.2016г.
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/109625/razgovoren-kurs-po-angliyski-ezik

ПалмиБг
Фирмата е директен вносител на изкуствени палми и растения.
Предлага озеленяване с изкуствени растения и цветя.
Изграждане на бийч барове, заведения от бамбук, шатри от бамбук.
http://obiavidnes.com/obiava/109624/palmibg

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/109623/kachestveni-vrati-na-dostypni-ceni

Карикатури по снимка, ръчна изработка
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Изненадайте близки и приятели с оригинален подарък по ваша идея! Впуснете въображението си и опишете това, което
е най-близо и най-добре олицетворява човекът за когото е подаръкът.
Стилът е баланс между илюстрация, шарж и портретна прилика, като Вие определяте степента на комедията и
преувеличението.
Смесена техника за максимално добър ефект : акварел, цветни моливи, пастел и туш
* Базовите цени са за едно лице, за всяко следващо лице + 20лв, за групови карикатури и портрети включващо много лица
цената е по договаряне.
* Изобразяване на превозно средство, животно или архитектура + 10лв
*За поръчка на други размери различни от изброените по-долу цените са по договаряне
КАРИКАТУРА:
размер А4 – 40 лв ( цена с включена рамка + 10 лв )
размер А3 - 50 лв ( цена с включена рамка + 20 лв)
размер 35х50 см - 60лв ( цена с включенa рамка + 25 лв)
Пишете на gallery@nikitaart.eu за повече информация относно карикатури и портрети по поръчка.
Повече на: http://nikitaart.eu/karikaturi/
Facebook: https://www.facebook.com/NikitaART.eu
http://obiavidnes.com/obiava/109622/karikaturi-po-snimka-rychna-izrabotka

Карикатури по снимка, ръчна изработка
Изненадайте близки и приятели с оригинален подарък по ваша идея! Впуснете въображението си и опишете това, което
е най-близо и най-добре олицетворява човекът за когото е подаръкът.
Стилът е баланс между илюстрация, шарж и портретна прилика, като Вие определяте степента на комедията и
преувеличението.
Смесена техника за максимално добър ефект : акварел, цветни моливи, пастел и туш
* Базовите цени са за едно лице, за всяко следващо лице + 20лв, за групови карикатури и портрети включващо много лица
цената е по договаряне.
* Изобразяване на превозно средство, животно или архитектура + 10лв
*За поръчка на други размери различни от изброените по-долу цените са по договаряне
КАРИКАТУРА:
размер А4 – 40 лв ( цена с включена рамка + 10 лв )
размер А3 - 50 лв ( цена с включена рамка + 20 лв)
размер 35х50 см - 60лв ( цена с включенa рамка + 25 лв)
Пишете на gallery@nikitaart.eu за повече информация относно карикатури и портрети по поръчка.
Повече на: http://nikitaart.eu/karikaturi/
Facebook: https://www.facebook.com/NikitaART.eu
http://obiavidnes.com/obiava/109621/karikaturi-po-snimka-rychna-izrabotka

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
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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 !
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/109620/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 !
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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/109619/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 .
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ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
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/109618/pokupko---prodajba-i-prehvyrlyane-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--

Бизнес английски- ПЪРВО ниво
За повече информация :
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира обучение по бизнес английски - ПЪРВО ниво – индивидуално и в малки групи .
Часовете са съобразени със свободното време на курсистите . Занятията се провеждат по системата Market Leader –
Elementary .
Цена 250 лв.Продължителност -50 учебни часа. В цената не е включена цената на учебника .
Предлагаме квалифицирани препсдаватели , аудио и видео уроци.
За повече информация : тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/109617/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

Френски език - Индивидуално обучение
За повече информация:
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Френски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи , като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/109616/frenski-ezik---individualno-obuchenie
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Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
За повече информация:
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Ние предлагаме работа mо водещи учебни системи :
-общ английски – New Headway – всички нива
-общ английски с интерактивна насоченост – Cutting Edge – всички нива
- бизнес английски – Market leader – всички нива
-подготовка за сертификат
- подготовка за кандидат-студентски изпит
-разговорен английски – системите на Oxford University
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/109615/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

Щори,дограми,инфрачервено отопление
Фирма „MAGNUM OPUS“ предлага на вашето внимание една богата и разнообразна гама от щори и цветове, така че да
превърне вашия дом или офис в най- комфортното място за вас. Когато обзавеждаме дома или работното си място,
водещ е интересът към модерен и същевременно нетрадиционен дизайн, който да е функционален и практичен.Фирмата
предлага дограми, инфрачервено отопление с доставка до обекта и монтаж.
0897958803
Николай Николов
www.magnumopusbg.eu
http://obiavidnes.com/obiava/109614/shtoridogramiinfracherveno-otoplenie

качествени ремонти
Извършваме качествени ремонти на офиси и домашни помещения в София.
тел. 0878 864 160
http://obiavidnes.com/obiava/109613/kachestveni-remonti

Преводаческа агенция Нов Век Перник
Писмени преводи. Устни преводи.
Легализация на официални документи с АПОСТИЛ.
Експресен превод и легализация на дипломи.
http://obiavidnes.com/obiava/109612/prevodacheska-agenciya-nov-vek-pernik

Преводаческа агенция Нов Век Перник
Писмени преводи. Устни преводи.
Легализация на официални документи с АПОСТИЛ.
Експресен превод и легализация на дипломи.
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http://obiavidnes.com/obiava/109611/prevodacheska-agenciya-nov-vek-pernik

Счетоводна кантора D&I
Абонаментно счетоводно обслужване;
Цени от 45 лв.мес. за фирми без ДДС и от 90 лв.мес. за фирми по ДДС;
Еднократни счетоводни услуги;
Консултация за избор на фирма и съдействие при регистрация.
http://obiavidnes.com/obiava/109610/schetovodna-kantora-di

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/109609/30-50-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/109608/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Транспортни услуги и хамали за София и страната
Хамали Грийн ЕООД
Транспортни услуги от 1 до 20 тона
Разполагаме с бусове за центъра
Предлагаме камиони с палетна количка и борд
Курсове за цяла България
Хамалски услуги по желание на клиента
Безплатен оглед
http://obiavidnes.com/obiava/105668/transportni-uslugi-i-hamali-za-sofiya-i-stranata
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DOORMANN 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/109607/doormann-vratite-za-koito-tvoyat-dom-mechtae

ДЕТОКСИКАТОР
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 245лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА !
КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 350.00 лв., Вие получавате като БОНУС : .
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ +
АЛУМИНИЕВ, ЗАКЛЮЧВАЩ СЕ КУФАР / 36лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР -265лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 350 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един); комплексно решение на телесните проблеми:
наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, цена: 480 лв !
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/109605/detoksikator

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

Масажните легла "MagicPRO 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и
лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
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O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката " MagicPRO 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/109604/masajna-kushetka-magicpro-2-dvusekcionna

Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за козметични салони, така и за домашно ползване
Предназначен както за професионална употреба от козметични салони, така и за домашно ползване
Характеристики:
Апаратът включва 4 приставки (електрода), които се подменят в зависимост от мястото на третиране.
Интензитетът на работа може да се променя според чувствителността на кожата.
Дарсонвализацията е лечебен метод.
Чрез нея се получава дразнене на нервните окончания и на нервните апарати в кожата и по рефлекторен
път се причинява кратко свиване на кръвоносните съдове, последвано от продължителното им разширение и засилване на
притока на кръв в кожата,
което води до подобряване на обмяната на веществата в нея. Токът на Дарсонвала намалява възбудимостта на нервните
окончания в кожата,
които възприемат болката и има обезболяващ ефект. В резултат на всичко това тонусът на кожата и подлежащите
тъкани се повишава,
увеличава се еластичността на кожата и на стените на кожните съдове, подобрява се дейността на мастните жлези.
Високочестотният ток,
действа антисептично на кожата, т.е. унищожава бактериите, които могат да предизвикат възпаления,
облекчава самите възпаления и стимулира кръвообращението на кожата. Резултатът е по-свежа, по-чиста и
по-тонизирана кожа.
Процедурите с дарсонвал трябва да бъдат част от всяко почистване на кожата.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/109603/darsonval-za-tonizirana-i-elastichna-koja
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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/109602/topleshta-kartina-s-infracherveno-nagryavane

Инфрачервено топлещо "Килимче"
Инфрачервено топлещо "Килимче"

Имате студен под и мръзнат краката, сложете Инфрачервен Килим "Килимче" и след 5 минути ще усетите разликата!
Идеално топло легло зо вашите домашни любимци!
Нагрява до 42 градуса.
Консумация: 45 W/час
Размер: 36 х 56 см.
230V; IP 21; 0.6 kg
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/109601/infracherveno-topleshto--kilimche

Електронен нашийник за дресура на кучета
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
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Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/109600/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

Набираме кухненски работници за заведения в Норич, Източна Англия
Английска агенция-посредник за подбор на персонал BERRO EUROPE (UK) LTD набира турско-говорящи работници за
свои клиенти – елитни турски ресторанти, пицарии, грил-барове и дюнер-заведения в Норич, Източна Англия.
В
момента клиентите ни имат спешна нужда от:
• Пицари с минимум 1 година предишен работен стаж;
• Опитни дюнерджии с минимум 1 година предишен работен стаж;
• Помощник-пицари и дюнерджии с минимум 3 месеца предишен работен стаж;
• Готвачи и помощник-готвачи за елитни турски ресторанти с предишен опит от минимум 3 години;
• Кухненски помощници и миячи на съдове (предишен работен опит не е нужен);
• Работници с добри познания по английски език за вземане на поръчки за доставка на храна по телефона;
• Сервитьорки, сервитьори и обслужващ персонал (предишен работен опит не е нужен).
Желаещите да кандидатстват за тези позиции трябва да са на възраст между 18 и 33 години и да говорят добър турски
ИЛИ английски език. Кандидатите с криминално минало ИЛИ със сериозни здравословни проблеми няма да бъдат
приемани в тази работна програма.
Работодателите предлагат отлично седмично заплащане и дългосрочна работа (минимум 12 месеца). Така също се
предлага и безплатна храна и квартира.
На одобрените кандидати, фирмата-посредник съдейства за получаването на иншурънс номер, отваряне на банкова
сметка в Англия и т.н.
За повече информация, моля да се обадите на телефон: 00447582810663 или да изпратите имейл на: recruit@berro.co.uk ,
или ни пишете по skype: berro.2 , посочвайки имена, възраст и задължително телефон за обратна връзка.
http://obiavidnes.com/obiava/109599/nabirame-kuhnenski-rabotnici-za-zavedeniya-v-norich-iztochna-angliya

Детективска Агенция Инкогнито -издирване,наблюдение,проучване,справки,иневери
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
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.

Страница 37/75

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

06.12.2015

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/109598/detektivska-agenciya-inkognito--izdirvanenablyudenieprouchvanespravkiineveri

Частен Детектив-Детективска Агенция Фокс-София, Пловдив, Бургас
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/109597/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-sofiya-plovdiv-burgas

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/109596/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЛЕСНА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ ОТ УЮТА НА СОБСТВЕНИЯТ ВИ ДОМ ! ЗА
ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
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Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/109595/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

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/109594/angliyski-ezik--podgotovka-za-matura

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

1,

ап.1ДОПЪЛНИТЕЛНА

http://obiavidnes.com/obiava/109593/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

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
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Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/109592/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

Английски език - корпоративно обучение
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Английски
гарантиращо бързо и качествено овладяване чуждия език .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
обучението обхваща :
- всички нива – общ английски от Elementary до Advanced по 50 учебни часа за всяко ниво .
Занятията се провеждат два пъти седмично по два или три учебни часа , в зависимост от създадения учебен план-график
.
- Бизнес английски - всички нива - по 50 учебни часа за всяко ниво
- Разговорни езикови курсове за поддържане на постигнатата езикова компетентност.
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски , български език
за чужденци .
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/109591/angliyski-ezik--korporativno-obuchenie

Евтини интериорни врати Пловдив
Директен вносител- най-добрите врати, на най-добри цени!
Страхотни цени на интериорни врати в Пловдив!
Заповядайте в нашия шоурум на адрес пл. "Антон Чехов" 5 (до моста на Герджика)!
Предлагаме разнообразие от модели и цветове!Нови модели блиндирани врати!
телефони за контакт:
032207039
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0899691016
http://www.vrati-plovdiv.com/?cat=6
http://obiavidnes.com/obiava/109590/evtini-interiorni-vrati-plovdiv

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/109589/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/109588/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/109587/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
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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/109586/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/109585/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 –
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/109584/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/109583/individualno-obuchenie-po-grycki-ezik

ШВЕДСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
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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/109582/shvedski-ezik--individualno-obuchenie

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/109581/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/109580/individualno-obuchenie-po-angliyski-ezik

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/109579/individualno-obuchenie-po-nemski-ezik

ИСПАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
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e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/109578/ispanski--ezik--individualno-obuchenie

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/109577/individualno-obuchenie-po-italianski-ezik

Продажба и Изкупуване на ЕООД ООД АД ЕАД
Investconsult Group-Нашите експертни познания и практически опит са съсредоточени в следните области на
правото:Общо Корпоративно Търговско Данъчно право.
Сделки с търговски предприятия -покупко-продажба на предприятия;
Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;Предоставяне на правни консултации по търговски
сделки;
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.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата със задължения от
наши сътрудници и партньори, процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.
ОСИГУРЯВАМЕ Нов Адрес и Ново Седалище на Фирмата. ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА
ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС.
Investconsult Group Телефон за контакти и обслужване на клиенти:0886072288
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.

http://topbg1.blogspot.bg

http://obiavidnes.com/obiava/109576/prodajba-i-izkupuvane-na-eood-ood-ad-ead

Индивидуално обучение по ПОРТУГАЛСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по португалски 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 „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/109575/individualno-obuchenie-po-portugalski-ezik
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Продажба и Изкупуване на ЕООД ООД АД ЕАД
Investconsult Group-Нашите експертни познания и практически опит са съсредоточени в следните области на
правото:Общо Корпоративно Търговско Данъчно право.
Сделки с търговски предприятия -покупко-продажба на предприятия;
Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;Предоставяне на правни консултации по търговски
сделки;
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.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата със задължения от
наши сътрудници и партньори, процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.
ОСИГУРЯВАМЕ Нов Адрес и Ново Седалище на Фирмата. ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА
ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС.
Investconsult Group Телефон за контакти и обслужване на клиенти:0886072288
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.

http://topbg1.blogspot.bg

http://obiavidnes.com/obiava/109574/prodajba-i-izkupuvane-na-eood-ood-ad-ead

Изкупуване и Прехвърляне на фирми със задължения....
Investconsult Group-Нашите експертни познания и практически опит са съсредоточени в следните области на
правото:Общо Корпоративно Търговско Данъчно право.
Сделки с търговски предприятия -покупко-продажба на предприятия;
Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;Предоставяне на правни консултации по търговски
сделки;
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.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата със задължения от
наши сътрудници и партньори, процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.
ОСИГУРЯВАМЕ Нов Адрес и Ново Седалище на Фирмата. ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА
ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС.
Investconsult Group Телефон за контакти и обслужване на клиенти:0886072288
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.

http://topbg1.blogspot.bg

http://obiavidnes.com/obiava/109573/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya

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

Страница 46/75

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

06.12.2015

e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/109572/individualno-obuchenie

Инкубатори - коледна промоция
При нас Коледа идва по-рано!!
Празнична промоция 20%
Вижте клипчетата в нашия сайт показващи работата на инкубаторите ни, a не обяснения по телефона (Често
откровени лъжи)
https://www.youtube.com/watch?v=PoOcNsHthas&list=UUGsK3KFuXz4kVdol3TbGX9Q
https://www.youtube.com/watch?v=UL2QbDodaUY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4UEOAA4Isvo
*************************************************************************
Инкубатор полуавтоматичен 40 бр. яйца, аналогов теморегулатор и лабораторен термометър от 160 на 110 лв.
Инкубатор полуавтоматичен 60 бр. яйца, аналогов теморегулатор и лабораторен термометър от 190 на 160 лв.
Инкубатор полуавтоматичен 80 бр. яйца, аналогов теморегулатор и лабораторен термометър от 260 на 190 лв.
**********************************************************************
Инкубатор автоматичен 40бр. яйца, аналогов теморегулатор и лабораторен термометър от 240 на 160 лв.
Инкубатор автоматичен 60бр. яйца, аналогов теморегулатор и лабораторен термометър от 270 на 195 лв.
Инкубатор автоматичен 80бр. яйца, аналогов теморегулатор и лабораторен термометър от 350 на 270 лв.
**************************************************************************
Инкубатор полуавтоматичен 40 бр. яйца,снабден с прецизен терморегулатор с PIC контролер и дисплей (плюс- минус 0,1
градуса) от 190 на 150 лв.
Инкубатор полуавтоматичен 60 бр. яйца,снабден с прецизен терморегулатор с PIC контролер и дисплей (плюс- минус 0,1
градуса) от 290 на 250лв.
Инкубатор полуавтоматичен 80 бр. яйца,снабден с прецизен терморегулатор с PIC контролер и дисплей (плюс- минус 0,1
градуса) от 350 на 290лв.
*****************************************************************************
Инкубатор автоматичен 40 бр. яйца,снабден с прецизен терморегулатор с PIC контролер и дисплей(плюс- минус 0,1
градуса) от 280 на 200 лв.
Инкубатор автоматичен 60 бр. яйца,снабден с прецизен терморегулатор с PIC контролер и дисплей(плюс- минус 0,1
градуса) от 340на 280лв.
Инкубатор автоматичен 80 бр. яйца,снабден с прецизен терморегулатор с PIC контролер и дисплей(плюс- минус 0,1
градуса) от 390 на 310лв.
*****************************************************************************
Терморегулатор - аналогов от 35 на 25 лв.
Тррморегулатор - PIC контролер от 65 на 50 лв.
Реле за време - аналогово (включва и изключва моторчето, което върти яйцата) от35 на 20 лв.
Реле за време - PIC контролер(включва и изключва моторчето, което върти яйцата) от 65 на 50 лв.
ДОБРИЯ СТОПАНИН МИСЛИ ОТ РАНО!
http://borisof.tk
http://obiavidnes.com/obiava/109571/inkubatori----koledna-promociya

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/109569/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie
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СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/109568/sigurna-rabota

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/109567/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

ЧЕХИЯ ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ЗАКОННА РАБОТА С ДОГОВОР И
ОСИГУРОВКИ 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/109566/chehiya-chrez-cheshka-agenciya-po-zaetostta-zakonna-rabota-s-dogovor-i-osigurovki-bez-

Детективска агенция Хамелеон!!! Гарантирана анонимност, коректност, професионализъм!!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби , издирване на лица,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http;//hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/109565/detektivska-agenciya-hameleon-garantirana-anonimnost-korektnost-profesionali

Страница 48/75

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

06.12.2015

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/109564/chehiya---nabira-rabotnici-bez-posrednici

ЧЕХИЯ - СТРОИТЕЛИ И ЗАВАРЧИЦИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Строители и заварчици за Чехия без посредници в България :
- Зидари - 5 евро/час
- Фаянс , теракот - 6 евро/час
- Топлоизолация - 10 евро на квадрат
- ВиК - 5 евро/час
- Гипсокартон - 6 евро/час
- Шпакловка - 6 евро/час
- Арматура - 4.5 евро/час
- Ел.техници - 5 евро/час
Заварчици:
- Електродъгово - 5 евро/час
- СО2 - от 5 - 7 евро/час
- Аргон - от 6 до 8 евро/час
Трудов договор, осигуровки, аванси до заплата, осигурена квартира. Не се изисква език . Заминаване всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39 , 00420 777 073 926
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/109563/chehiya---stroiteli-i-zavarchici-bez-posrednici

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/109562/chehiya---skladovi-rabotnici-i-elektrokaristi-bez-posrednici
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ЧЕХИЯ - РАБОТА В з-д ШКОДА
Работа в з-д ШКОДА за мъже и жени до 50 год.Работата не е сезонна а постоянна и търсим сериозни и отговорни хора.
Не е задължително владеенето на език. Получавате 100% гаранция за сигурност и коректност от наша страна.
Заплащане 80 CZK/час - 960 EUR/месец , квартира, трудов договор, осигуровки по чешкото законодателство, които са
валидни за България.
Изисквания:
Възраст до 50 год.
Умения и желание за работа в екип
Отговорност, ескпедитивност и отговорно отношение към работата
Готовност за работа в динамична среда
Вашите задължения ще са:
Окомплектоване и стиковане на артикули
Организация и подреждане на складовото пространство
Приемане и изпращане на стоките в и от склада
Следите и отговаряте за изрядния външен вид на приеманата или изпращаната стока
Изпълнение на други задължения, свързани с длъжността
Ние ви предлагаме:
Добро възнаграждение, 80 CZK/час –ЧИСТО – 960 EUR/месец
Работа на трудов договор
Осигуряване според изискванията на чешкото законодателство
Квартира
Всяка седмица аванс от 1500 CZK ( 60 EUR ) до заплата.
Тел: 0877 25 41 39 , 0893 27 21 83 , 00420 777 073 926
http://obiavidnes.com/obiava/109561/chehiya---rabota-v-z-d-shkoda

ЖЕНИ ЗА РАБОТА В ЧЕХИЯ БЕЗ ТАКСИ И КОМИСИОННИ
Жени до 55 години за работа в складове за зеленчуци :
- заплата 700 – 750 евро / месечно .
- трудов договор и осигуровки по чешко законодателство .
- подсигурена безплатна квартира .
- аванс от 50 евро до заплата .
- не е задължително владеенето на език .
- готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39 , 00420 777 073 926
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/109560/jeni-za-rabota-v-chehiya-bez-taksi-i-komisionni

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
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http://obiavidnes.com/obiava/109559/chehiya---rabotnici-v-ceh-za-sandvichi-i-torti

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/109558/chehiya---rabotnici-v-zavod-za-kabeli

0877696928 -Частен Детектив - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http;//detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/109557/0877696928--chasten-detektiv---detektivska-agenciya-inkognito

Znamli.com - подаръци и книги
Идеи за подаръци и интересни книги за Коледа, Нова година, Рожден ден. Играчки и забавни, увлекателни игри за деца и
възрастни. В znamli.com може да намерите стотици идеи за нестандартни подаръци за вашите приятели или семейство.
Ако искате да зарадвате някой близък, себе си или просто имате нужда от вдъхновение за готин подарък, то това е
вашето място.
http://obiavidnes.com/obiava/109556/znamlicom---podaryci-i-knigi

Клепоухо бежово таби
Развъдник Ви предлага да закупите шотландско късокосместо мъжко бежово коте. Котето е здраво и игриво, научено на
хигиенни навици, точи ноктите си върху специални уреди, при покупка ще получите съвети за правилното хранене и
отглеждане. За допълнителни снимки посетете сайта на развъдника: http://www.breedingcattery.eu/bg/
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http://obiavidnes.com/obiava/109555/klepouho-bejovo-tabi

Корпоративно обучение по английски ,български , немски , руски
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
Езикова школа Абилити организира
Чуждоезиково обучение по :
Английски,
български език за чужденци
Немски
френски,
руски,
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
Бизнес английски - всички нива
Разговорни езикови курсове по посочените езици
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме също и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
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/109554/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--nemski--ruski

Болгарский язык для иностранцев
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
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.
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Наша методика , которая предлагаем -очень современяя и актуальная . Она
заключается в совмещении коммуникативного подхода с логическим и естественным освоением необходимого
лексико-грамматического и фонетического материала .
Обучение предусматривает комплекс аспектов:
Грамматика
Фонетика
Практика речи
Чтение
Аудирование
При индивидуальном обучении, методика выстраивается с учетом Ваших пожеланий. Индивидульное обучение может
проводиться в офисе курсиста в удобное для Вас время.
Школа Абилити предлагает несколько программ обучения на курсах болгарского языка:
общий курс болгарского
курс делового болгарского
разговорный курс для усовершенствования навыков владения болгарским языком .
Длительность каждого уровня обучения 20 академических часов (2 месяца).
По окончании программы выдается свидетельство, с указанием курса и количества часов.
Учебные пособия входят в цену курса обучения.
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. 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/109553/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
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
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
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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/109552/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

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/109551/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
CYPRUS@SLAVA7.BG
http://obiavidnes.com/obiava/109550/rabota-v-gyrciyakipyr--sezon-2016

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:
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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/109549/profesionalni-shofyori-s-kategorii-ce

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
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
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts.
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/109548/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
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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
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/109547/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
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• 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/109546/jobs-in-malta--position-it-services-manager

Jоbs in Malta / Pоsitiоn: Wеb Applicatiоn Dеvеlоpеr
Описание
Gеnеral Infоrmatiоn:
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
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• 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/109545/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.
• 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/109544/jobs-in-malta--position-cloud-engineer

Работа в Швеция / Позиция: Механици
Описание
Основни детайли:

Страница 58/75

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

06.12.2015

• 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!
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/109543/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.
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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/109542/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/109541/rabota-v-london-angliya----poziciya-avtomehanici-i-diagnostici

Работници за автомивка - Англия
Заплата: 200
http://obiavidnes.com/obiava/109540/rabotnici-za-avtomivka---angliya

Англия / Позиция: Медицински сестри за хосписи и домове за възрастни хора
Работа в Северозападна Англия / Позиция: 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
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
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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/109539/angliya--poziciya-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/109538/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
*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/109537/rabota-i-obuchenie-v-germaniya---poziciya-pekari

Работа и Обучение в Германия / Технически позиции
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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/109536/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:
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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/109535/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!
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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/109534/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.
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/109533/rabota-i-obuchenie-v-germaniya---poziciya-shofyori-na-kamioni

Пекари - Германия
Заплата: €8.50 бруто на час
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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/109532/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.
http://obiavidnes.com/obiava/109531/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/109530/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:
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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/109529/vodoprovodchici---yujna-germaniya

Ел Техници – Южна Германия
Заплата: €1200- 1300 нетно месечно възнаграждение
Квартира: Съдействие за намиране
Работни часове: 40 часа на седмица
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел. 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/109528/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/109527/zavarchici---yujna-germaniya

Шлосери – Северна Германия
Заплата: €11,50 бруто на час
Квартира: Съдействие за намиране
Работни часове: 35 – 50 часа на седмица
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел. 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.
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Слава7 предлага работни позиции за различни сектори в България и чужбина.
Актуална информация и вдъхновение от Слава 7 във Facebook
https://www.facebook.com/pages/Slava7/209871340822?fref=ts .
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/109526/shloseri--severna-germaniya

Индустриални работници - Северна Германия
Заплата: €11,50 бруто на час
Квартира: Съдействие за намиране
Работни часове: 40 часа на седмица
Вид на офертата: Целогодишна
За повече информация:
Тел. 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/109525/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/109524/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.
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http://obiavidnes.com/obiava/109523/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/109522/detski-medicinski-sestri--germaniya

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/109521/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/109520/servizni-tehnici--germaniya

Работници вътрешно строителство : Германия
Заплата: €1900 нетно на месец
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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/109519/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
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/109518/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/109517/30-50-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.
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Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/109516/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

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 .
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/109515/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-et-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehv

ИЗКУПУВАМЕ Фирми - ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме от
Солидарната Отговорност за 1 Час ......
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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 !
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/109514/izkupuvame-firmi---eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarn

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 !
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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 !
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/109513/pokupko---prodajba-i-prehvyrlyane-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--

Изкупува коли за скрап
Изкупува коли за скрап,бракуване, издава удостоверение за дерегистрация.
Транспорта е безплатен за София, цените на колите се определят
според модела,бърза реакция в деня.
тел 02/9465436, 02/4410524,
M tel-0887901663
Globul-0898980369
Vivatel- 0876029495
http://obiavidnes.com/obiava/109512/izkupuva-koli-za-skrap

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
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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 ,
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.
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Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/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/
http://obiavidnes.com/obiava/109504/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

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

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
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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!
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
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