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Тренировки по Тай чи - София, Център и кв.Люлин
Българската асоциация по традиционен Ян тайджичуан / www.taijiquan-bg.org/ е създадената от Георги Деничин през
1984 г. Сега в школата се практикува традиционен Ян стил Тай Джи Чуан.
Тай чи е "Вътрешно" бойно изкуство и медитация в движение. За раздвижване, релакс и удоволствие. За справяне със
стреса. За възстановяване след раждане или боледуване. За превенция и терапия на редица заболявания на:
опорно-двигателната система (артрит, гръбначни изкривявания, ошипявания, коксартроза и др.); остеопороза, нервна
система и др.
Практикуването на Тайджичуан има положително въздействие върху цялостното здравословно състояниен.
Ефективността на тайджичуан като бойно изкуство е изключително висока.
Зали и график на тренировките:
Зала Център - зала 216 на Младежки дом "Средец"(бивш "Лиляна Димитрова"), ул. Кракра №2 между посолството на
Словакия и І Английска гимназия. През топлите месеци (май - октомври) заниманията са на открито в Борисовата
градина пред паметника на Братската могила
Тренировките се провеждат както следва:
- всеки делничен ден от 7:30-9:00ч
- събота и неделя:Първа тренировка от 7:30 до 9:00ч.; Втора тренировка от 9:00 до 10:30ч.
Тренировките се водят от Георги Деничин - тел. 0889-314569, email:
yangoldtaiji@yahoo.com
Зала Люлин - жк. Люлин, ул. Добри Немиров 5, сграда Люлин плаза - до метростанция Люлин Тренировките се провеждат
както следва:
- Понеделник и Сряда от 7.30 и 8.00 до 8.30 и 9.00
- Събота и Неделя от 17.00 до 18.00
Тренировките се водят от Десислава Бутилова /тел. 0896 819300/ и Ирина Робева-Терзиева /тел. 0886 395391/
facebook:тай чи чуан - ян стил
Треньори
През юли 1997 Георги Деничин среща грандмайстор Дън Шихай. Той му дава първите уроци по стария Ян стил, кани го в
Тайван и определя за негов личен учител майстор Херман Ян (Ян Тин-уей). Грандмайстор Дън е носител на
правителствена награда за големия им принос в разпространението на тайджичуан. Херман Ян е един от водещите
ученици на грандмайстор Дън. Георги Деничин е вътрешен ученик на майстор Херман Ян, свързан е с неговата школа в
град Тайтунг в Тайван и има голям принос за разпространение на Тайджичуан в България. Георги Деничин дълги години е
бил председател на Българската федерация по Ушу /БФУ/, сега е председател на Балканската федерация по Ушу.
Ирина Робева – Терзиева практикува Тайджичуан в Батят от 2003 г. Ученичка е на Георги Деничин. Посещава 4 пъти
школата в Тайван където преминава допълнителни обучения, явява се на изпити за нива и участва в състезания. Има
синьо ниво / най-високото състезателно ниво/ на форба без оръжие, форма със сабя и форма с меч. Участва в множество
републикански и международни състезания, където има спечелени призови места.
Постижения през 2015 г.:
- Републиканско първенство по Ушу организирано от БФУ – 2 –ри места на форма без оръжие и форма с оръжие.
- Балканско първенство по Ушу проведено в Сърбия – 1-во място на форма без оръжие, 2-ро място на форма със сабя и
форма с меч.
- Международно състезание във Франция организирано от Асоциацията по традиционен Ян /Тайван/ 1 – во място на
форма с меч и 2 –ро място на форма без оръжие.
- Международно състезание в Тайван организирано от Асоциацията по традиционен Ян стил /Тайван/ - 1-во място на
форма без оръжие.
Десислава Бутилова практикува Тайджичуан в БАТЯТ от 2007 г. Тя е ученичка на Георги Деничин. Посещава 3 пъти
школата в Тайван където преминава допълнителни обучения, явява се на изпити за нива и участва в състезания. Има
синьо ниво/най-високото състезателно ниво/ на форма без оръжие, форма със сабя и форма с меч. От 2010 г. участва в
множество републикански и международни състезания, където има спечелени призови места. Постижения през 2015:
- Републиканското първенство по Ушу организирано от БФУ - 1-ви места на форма без оръжие и форма с оръжие.
- Балканско първенство по Ушу проведено в Сърбия – 1-ви места на форма със сабя и форма с меч, 2-ро място на форма
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без оръжие
- Международно състезание във Франция организирано от Асоциацията по традиционен Ян стил /Тайван/– 1-во място на
форма без оръжие и 2-ро място на форма със сабя
- Международно състезание в Тайван организирано от Асоциацията по традиционен Ян стил /Тайван/ - 1-ви места на
форма със сабя и форма със меч
http://obiavidnes.com/obiava/110165/trenirovki-po-tay-chi---sofiya-centyr-i-kvlyulin

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

Масажните легла "MagicPRO 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и
лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката " MagicPRO 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
http://obiavidnes.com/obiava/110225/masajna-kushetka-magicpro-2

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
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Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/110224/30-50-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/110223/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

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/110222/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

йонизатори Озонотор за въздух и вода
йонизатори Озонотор за въздух и вода.
Нашият магазин предлага на своите клиенти Озонотор за въздух и вода.
Устройството произвежда озон от кислорода във въздуха и образува отрицателни йони,
които премахват замърсявания и миризми и спомагат за унищожаването на болестотворни организми.
”БГ магазин” разполага и с йонизатори – Йонизатор ”AEROION” и Йонизатор и генератор на озон ”M Fresh”. За повече
информация относно изброените уреди се свържете с нас или посетете нашия сайт.
Прочистете вдишвания от Вас въздух, дарявайки си здраве.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/110221/yonizatori-ozonotor-za-vyzduh-i-voda

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

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
http://obiavidnes.com/obiava/110220/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за козметични салони, така и за домашно ползване
Предназначен както за професионална употреба от козметични салони, така и за домашно ползване
Характеристики:
Апаратът включва 4 приставки (електрода), които се подменят в зависимост от мястото на третиране.
Интензитетът на работа може да се променя според чувствителността на кожата.
Дарсонвализацията е лечебен метод.
Чрез нея се получава дразнене на нервните окончания и на нервните апарати в кожата и по рефлекторен
път се причинява кратко свиване на кръвоносните съдове, последвано от продължителното им разширение и засилване на
притока на кръв в кожата,
което води до подобряване на обмяната на веществата в нея. Токът на Дарсонвала намалява възбудимостта на нервните
окончания в кожата,
които възприемат болката и има обезболяващ ефект. В резултат на всичко това тонусът на кожата и подлежащите
тъкани се повишава,
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увеличава се еластичността на кожата и на стените на кожните съдове, подобрява се дейността на мастните жлези.
Високочестотният ток,
действа антисептично на кожата, т.е. унищожава бактериите, които могат да предизвикат възпаления,
облекчава самите възпаления и стимулира кръвообращението на кожата. Резултатът е по-свежа, по-чиста и
по-тонизирана кожа.
Процедурите с дарсонвал трябва да бъдат част от всяко почистване на кожата.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/110219/darsonval-za-tonizirana-i-elastichna-koja

Електронен нашийник за дресура на кучета
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/110218/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

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/110217/infracherveno-topleshto--kilimche
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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
http://obiavidnes.com/obiava/110216/topleshta-kartina-s-infracherveno-nagryavane

ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ ПО ХИМИЯ
Направете основен преговор на изпитните задачи по химия.
Интензивните курсове имат за цел основен преговор на по-трудните задачи и на последователността при тяхното
изписване.
Курсовете на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички университети и техните приемни изпити по
химия.
Продължителност: 06 – 15.06.2016 г. (10 дни, всеки ден)
Цена: 440 лв.
Място за записване: София, ул. Ген. Й. Гурко № 74, ет. 1
http://obiavidnes.com/obiava/110215/intenzivni-kursove-po-himiya

ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ ПО БИОЛОГИЯ
Направете основен преговор на изпитните теми по биология.
Интензивните курсове имат за цел основен преговор на по-трудните теми по биология и последен преговор преди
редовните изпити.
Курсовете на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички университети и техните приемни изпити по
биология.
Продължителност: 06 – 15.06.2016 г. (10 дни, всеки ден)
Цена: 440 лв.
Място за записване: София, ул. Ген. Й. Гурко № 74, ет. 1
http://obiavidnes.com/obiava/110214/intenzivni-kursove-po-biologiya

Всякакви строителни услуги, довършителни дейности и ремонти
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Зидария , ремонт на покриви , вътрешни и външни топлоизолации , хидроизолации , облицовка с камък , замазка , гипсова
мазилка и шпакловка , сатен гипс , теракот , гранитогрес , фаянс , колор кит , латекс , боя , тапети ,всякакви декорации
и декоративни мазилки , обръщане на прозорци , усвояве на тераси , гипсокартон , окачени тавани ,скрито осветление
,всякакви вътрешни и външни преустройства , ВиК ,Ел. инсталации ,ОиВ и др .Безплатен оглед и консултации , оферта ,
договор ,коректност , кратки срокове . Тел . за контакт - 0878 78 23 88 - Антон Стоянов .
http://obiavidnes.com/obiava/110213/vsyakakvi-stroitelni-uslugi-dovyrshitelni-deynosti-i-remonti

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми,акции, дружествени дялове
предприятия;Предоставяне на правни консултации по търговски сделки;
Investconsult Group ltd.-Изкупуване и Прехвърляне на Фирми,акции,
предприятия;Предоставяне на правни консултации по търговски сделки;

дружествени

и

дялове

търговски
и

търговски

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.
Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма,ново седалище и адрес за кореспонденция извършване на пълна промяна
на обстоятелствата.
Освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Investconsult Group ltd.
Телефон за контакти:0886072288
За повече информация относно услугите които предлагаме-моля посетете блога ни http://topbg1.blogspot.bg
http://obiavidnes.com/obiava/110212/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmiakcii-drujestveni-dyalove-i-tyrgovski-predpriya

Investconsult Group ltd.-Изкупуване и Прехвърляне на Фирми,акции, дружествени дялове и
търговски предприятия;Предоставяне на правни консултации по търговски сделки;
Investconsult Group ltd.-Изкупуване и Прехвърляне на Фирми,акции,
предприятия;Предоставяне на правни консултации по търговски сделки;

дружествени

дялове

и

търговски

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.
Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма,ново седалище и адрес за кореспонденция извършване на пълна промяна
на обстоятелствата.
Освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Investconsult Group ltd.
Телефон за контакти:0886072288
За повече информация относно услугите които предлагаме-моля посетете блога ни http://topbg1.blogspot.bg
http://obiavidnes.com/obiava/110211/investconsult-group-ltd-izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmiakcii-drujestveni-dya

Инкубатори-Люпилни
Виж преди да платиш !!! Инкубатори напълно автоматични
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40яйца,60,80,100,и 120 броя яйца. Поемаме гаранция за своите инкубатори за един сезон.Начина за употреба е лесен дори
Избери качество а не цена !!!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
За Коледа ще раздадем 2бр Овоскопи за проследяване на вашето развитие на инкубацията.За Нова Година ще раждадем
2бр Терморегулатори за Инкубатори-Люпилни. За да участвате в томболата трябва : 1. Да сте харесали нашата
фейсбук страницата. 2. Да споделите фейсбук страницата. Наградите ще бъдат изтеглени на 25.12.2015 и 30.12.2015
Ще се свържем с победителите за да ни кажат адрес на който да пратим наградата. Успех на всички .
http://obiavidnes.com/obiava/110210/inkubatori-lyupilni

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/110209/30-50-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/110208/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Протектори от онлайн магазин gsm-one.eu
Стъклени, двустранни, огледални, въобще голямо разнообразие от различни протектори за всички модели мобилни
телефони на зашеметяващи коледни цени. Специална отстъпка сега, както и бърза доставка за цялата страна.
http://obiavidnes.com/obiava/110206/protektori-ot-onlayn-magazin-gsm-oneeu

Продажба на гуми
Еурокатена ООД предлага автомобилни гуми от водещи световни производители. Сред утвърдените марки, с които
работим дългогодишно са: Continental, Michelin, Goodyear, Dunlop, Pirelli, Bridgestone, Fulda, Kleber, BFGoodrich, Sava,
Barum, General, Debica, Sportiva, Kormoran, Tigar и др.
http://obiavidnes.com/obiava/110207/prodajba-na-gumi

USB кабел за GSM
Онлайн магазин за GSM-и и аксесоари GSM One с нова коледна оферта. Вземете сега своя нов USB кабел на невероятно
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ниска цена. Посетете сайта на онлайн магазина и разгледайте нашия богат каталог.
http://obiavidnes.com/obiava/110205/usb-kabel-za-gsm

Ултразвукова пералня с нано-сребърна технология от ТехноМаг
Най-икономичната пералня – ултразвуковата - Ако домакинството Ви се състои от 1-2 човека - няма по-икономично
решение от ултразвуковия уред за пране и почистване. С него ще спестите до 99,9% електроенергия, 70% вода, 60%
перилен препарат, 100% омекотители. Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите
не се мачкат - забравете и гладенето. Изключително удобно за пране, почистване и обезпаразитяване на маратонки,
гуменки, чанти,изделия от изкуствена кожа и т.н. Успешно се използва за ултразвуков масаж и лечение на травми, за
лекуване на кожни заболявания и артрит,за "състаряване" на пресна ракия за 12 часа и др. Доверете се на е-магазина за
високотехнологични продукти www.TehnoMag.net или на тел. 02/422 422 8, 088 4 38 68 78
http://obiavidnes.com/obiava/110204/ultrazvukova-peralnya-s-nano-srebyrna-tehnologiya-ot-tehnomag

Генератор на озон за въздух и вода за здраве у дома
Генератор на озон за въздух и вода за здраве у дома - Нов опростен модел с механичен таймер до 60 минути. Пречиства
вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби, венци, стомашно - чревни болести, кожни заболявания и всякакви
рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява месо,
риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана вода.
Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни болести,
които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е - магазина ТехноМаг или на тел.
02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/110203/generator-na-ozon-za-vyzduh-i-voda-za-zdrave-u-doma

Ароматизатори за дома и офиса
Домашен парфюм на клечки - различни видове.
Насладете се на екзотичния вид и приятните меки аромати, които ще направят вашия дом или офис по-уютно място. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/110202/aromatizatori-za-doma-i-ofisa

Eлектрически ботуш – различни модели
Уред за здравословно затопляне на краката. Топли крака - здрави в студа!
Възможност за регулиране на
температурата. Автоматично изключване. Температурата на грейката за крака е в съответствие с международните
нормативи за безопасност, като същевременно осигурява приятно и полезно затопляне, а не прекалено висока топлина. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/110201/elektricheski-botush--razlichni-modeli

Инфрачервена лампа за нагревки /настолна/150W - 49.95 лева
Служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и
невралгии. Инфрачервената лампа е оптимизирана за облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът,
прасец или врат, както и за облекчение при обикновени настинки. Лампата може да се използва за терапевтични
облъчвания, в козметични салони, детски градини, промишлени предприятия, а така също и в домашни условия.
Употребата на инфрачервената лампа способства за повишаване на защитните сили на организма и устойчивостта му
към инфекциозни, простудни, костно-ставни заболявания и др. Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте
подробности и поръчайте в е-магазина www.Tehnomag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/110200/infrachervena-lampa-za-nagrevki-nastolna150w----4995-leva

Уреди за сребърна вода – различни модели
Създаден по разработка на НАСА - САЩ, уредът е предназначен за подобряване състоянието при повече от 100
труднолечими заболявания, за дезинфекция на вода с неизвестен произход и много други положителни ефекти за
човешкото здраве. Сребърните йони във водата (сребърна вода) са сигурна защита срещу повече от 700 вида вируси и
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бактерии, гъбички и паразити, от които страдат една трета от хората на планетата. Предлагаме многофункционален
уред за добиване на сребърна вода, който едновременно с процеса на отделяне на сребърни йони, осигурява магнитна
обработка и структуриране на водата за постигане на максимален биологичен ефект. Напълно дезинфикцирана и полезна
вода за пиене от всякаква чешма можете да си приготвите за по-малко от 1 минута. Малко по-дълго се приготвя
по-концентрирана сребърна вода за ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини,
висока температура; гастрити, хранителни отравяния, дезинтерии; кожни болести, изгаряния; дезинфекция и
обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи и др.
Доверете се на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/110199/uredi-za-srebyrna-voda--razlichni-modeli

Електронни бидета
Може да се монтира на всяка тоалетна чиния (или моноблок) със стандартна форма и размери. Изпълнява 15 функции
(подгрява седалката и водата, подмива и ви подсушава с топъл въздух, обезмирисява тоалетната и т.н.). С две отделни
самоизмиващи подвижни прибиращи се дюзи. С антибактериален воден филтър. Осигурява висока лична хигиена, здраве и
комфорт за цялото семейство. Пести време и тоалетна хартия, предпазва от редица заболявания. Незаменим помощник
при гледане на възрастни или хора с увреждания. Южнокорейско качество. За подробности и поръчки заповядайте
онлайн или на място в магазин ТехноМаг, или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/110198/elektronni-bideta

Кана за жива и мъртва вода
Активатор за жива и мъртва вода с ТИТАНИЕВ електрод - за домашно приготвяне на алкална (жива) вода и кисела
(мъртва) вода, които можете да използвате в профилактиката на редица болести. Иновативното в този модел е
наличието на титаниев електрод, който гарантира да няма никакво отделяне на метали във водата. За повече
подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/110197/kana-za-jiva-i-myrtva-voda

Енергийна алкална нано чаша за „жива вода”
Енергийна нано чаша за алкална вода - наричана още турмалинова чаша - предназначена да филтрира, пречиства,
минерализира, йонизира и алкализира водата по естествен път чрез филтърна система от подбрана селекция минерали, с
доказано полезно ободряващо и оздравително действие. Всички знаем колко е полезна и необходима водата за правилното
функциониране на човешкия организъм. Но в нашето забързано ежедневие рядко можем да разчитаме, че пием вода
която е достатъчно чиста или правилно структурирана и заредена с живот. Затова е изобретено и това чудо, което за
броени минути ни осигурява чиста, обогатена на полезни минерали, питейна вода. С енергийната алкална чаша ни се
предоставя възможност да бъдем по-здрави, по-бодри, по-енергични, по-работоспособни, да осигурим повече младост и
дълголетие на организма си, да постигнем стройна и елегантна фигура по естествен път. Не пропускайте този шанс!
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина „ТехноМаг” или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/110196/energiyna-alkalna-nano-chasha-za-jiva-voda

Дестилатор за вода от ТехноМаг
Дестилатор за вода – 2 години гаранция - за ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода
(най-чистата вода на планетата) за пиене, за готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители), за автомобилни
акумулатори и т.н. Производителност 1 л/час. С едно зареждане можете да пречистите максимално 3,5 л вода. Цена:
335 лв. с ДДС. Две години гаранция. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/110195/destilator-za-voda-ot-tehnomag

Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода
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Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода – последно поколение технология за пречистване и
стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на
хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и
медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки, детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/110194/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

Йонизатор, озонатор и ароматизатор от ТехноМаг
Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред - най-съвременен мултифункционален настолен
въздухопречиствател. Може да произвежда отрицателни йони, да генерира озон и дифузира есенции за ароматерапия.
Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни микроби, спори на плесени, гъбички и др. Осигурява чист
и здравословен въздух, ароматизира помещението с успокояващи благоухания. С повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Предпазва от зарази по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и
компютри. Противодейства на вредните положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 69,00 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/110193/yonizator-ozonator-i-aromatizator-ot-tehnomag

Коледен Заем
Заеми до 5000 лв. Годишна лихва 13%. Максимален срок на погасяване 5 години. За повече информация - вижте нашия
сайт http://gogo1960.wix.com/panda
http://obiavidnes.com/obiava/110192/koleden-zaem

НОВА КОЛЕКЦИЯ ЧЕШКИ МОДЕЛИ
Конструкция крила
Крилото е изработено от два броя по 6мм плоскости HDF. Крилото, касата и первазите са покрити с 3D PP ламинат .
Крилото е с рамка от масив, подсилена в средата с HDF оребряване.
HDF плоскостите са с голяма плътност, здравина, влагоустойчивост, шумо и топлоизолация .
Крилото е безфалцово (тапетно), което позволява свобода при определяне на посоката на отваряне.
Дебелината на крилата 40мм Размери на крилата: 600мм/1970мм,700мм/1970мм,800мм/1970мм
Гамата включва 9 модела със стъкло, един плътен и 9 фрезовани алтернативи на стъклените. Всички модели със стъкло
се предлагат в размери 70 и 80см, всички фрезовани и плътния – 60, 70 и 80см.
При всички размери височината на крилата позволява корекции.
Тегло на крилото от 25 до 35кг. в зависимост широчината и модела.
Права каса с плаващи первази:
Изработена е от HDF плоскости, покрити с 3D ламинирано, полипропиленово фолио. Крилото е с рамка от масив,
подсилена в средата с HDF оребряване, придаваща им по-голяма здравина и стабилност.
Правата каса се предлага в пет размера:
http://obiavidnes.com/obiava/110191/nova-kolekciya-cheshki-modeli

Маркови парфюми Bogart
Bogart е мъжествен аромат за най-приятните моменти. Само за най-стилните представители на силния пол.
http://obiavidnes.com/obiava/110190/markovi-parfyumi-bogart

Отпушване на канали във Варна . www.otpushvakanali.ovo.bg
0879326212 Отпушваме канали на територията на Варна и областта.
Отпушване на канали на тоалетни, сифони, мивки, щрангове.
Отводняваме мази и други наводнени помещения.
Справяме се със всички проблеми свързани с отпушване на канали,
сифони мивки и други бързо и на разумни цени.
Също така предлагаме услуги по отводняване на наводнени помещения.
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Реагираме бързо и се отзоваваме веднага след получаване на сигнала.
Съобразяваме се със свободното време на клиента и работим чисто и качествено.
Потърсете ни при нужда за да решим вашият проблем. www.otpushvakanali.ovo.bg 0879326212
http://obiavidnes.com/obiava/110189/otpushvane-na-kanali-vyv-varna--wwwotpushvakanaliovobg

ЧЕХИЯ ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ЗАКОННА РАБОТА С ДОГОВОР И
ОСИГУРОВКИ ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 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/110188/chehiya-chrez-cheshka-agenciya-po-zaetostta-zakonna-rabota-s-dogovor-i-osigurovki-po-ch

маркови парфюми Blumarine Bellissima
Дървесно-флоралния аромат на Blumarine Bellissima носи наслада на всяка жена. Мускус, грейпфрут, джинджифил,
корсикански портокал са перфектната комбинация.
http://obiavidnes.com/obiava/110187/markovi-parfyumi-blumarine-bellissima

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/110186/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
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
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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/110185/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/110184/cours-de--bulgare-pour-trangers

Немски език - Индивидуално и в малки групи
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира 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

Страница 13/78

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

20.12.2015

Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/110183/nemski-ezik---individualnoi-v-malki-grupi

маркови парфюми Beyonce
Популярната и талантлива певица Beyonce създаде своя собствена серия аромати, които предават женствеността и
емоционалността на дивата.
http://obiavidnes.com/obiava/110182/markovi-parfyumi-beyonce

Стажант „restaurant manager” , Флорида
Луксозен курортен комплекс във Флорида обявява стажантско място към ресторантската си част за позиция
„restaurant manager”. Локацията е известна като „тропическият рай на Флорида“ и привлича хиляди туристи с приказни
пейзажи и невероятна магическа атмосфера. Стажът е платен: $10/час с продължителност 12 месеца. Компанията
съдейства за намирането на квартира. Изисквания: отличен англисйки език, кандидатите трябва да са учащи или
завършили висше образование в областта на хотелиерството и ресторантьорството, опит в областта е предимство.
http://obiavidnes.com/obiava/110181/stajant-restaurant-manager--florida

Стажант „restaurant manager”, Lutsen, Minesotta
Луксозен курортен комплекс в планините Lutsen, Minesotta обявява стажантско място за позиция „restaurant manager”.
Стажът е платен: $8/час с продължителност 12 месеца. Осигуренa e квартира за $275/ месец. Изисквания: отличен
англисйки език, кандидатите трябва да са учащи или завършили висше образование в областта на хотелиерството и
ресторантьорството, опит в областта е предимство.
http://obiavidnes.com/obiava/110180/stajant-restaurant-manager-lutsen-minesotta

Стажант „restaurant manager”, Lutsen, Minesotta
Луксозен курортен комплекс в планините Lutsen, Minesotta обявява стажантско място за позиция „restaurant manager”.
Стажът е платен: $8/час с продължителност 12 месеца. Осигуренa e квартира за $275/ месец. Изисквания: отличен
англисйки език, кандидатите трябва да са учащи или завършили висше образование в областта на хотелиерството и
ресторантьорството, опит в областта е предимство.
http://obiavidnes.com/obiava/110179/stajant-restaurant-manager-lutsen-minesotta

Стажант - restaurant manager
Луксозен курортен комплекс във Флорида обявява стажантско място към ресторантската си част за позиция
„restaurant manager”. Локацията е известна като „тропическият рай на Флорида“ и привлича хиляди туристи с приказни
пейзажи и невероятна магическа атмосфера. Стажът е платен: $10/час с продължителност 12 месеца. Компанията
съдейства за намирането на квартира. Изисквания: отличен англисйки език, кандидатите трябва да са учащи или
завършили висше образование в областта на хотелиерството и ресторантьорството, опит в областта е предимство.
http://obiavidnes.com/obiava/110178/stajant---restaurant-manager

Стажант - restaurant manager
Луксозен курортен комплекс във Флорида обявява стажантско място към ресторантската си част за позиция
„restaurant manager”. Локацията е известна като „тропическият рай на Флорида“ и привлича хиляди туристи с приказни
пейзажи и невероятна магическа атмосфера. Стажът е платен: $10/час с продължителност 12 месеца. Компанията
съдейства за намирането на квартира. Изисквания: отличен англисйки език, кандидатите трябва да са учащи или
завършили висше образование в областта на хотелиерството и ресторантьорството, опит в областта е предимство.
http://obiavidnes.com/obiava/110177/stajant---restaurant-manager

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 .
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- 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/110176/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/110175/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/110174/chehiya---skladovi-rabotnici-i-elektrokaristi-bez-posrednici

ЧЕХИЯ - РАБОТНИЦИ В ЗАВОД ЗА КАБЕЛИ
Завод за кабели в Чехия набира работници - мъже , жени , семейства до 50 години :
- заплата 1000 евро .
- трудов договор .
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- 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/110173/chehiya---rabotnici-v-zavod-za-kabeli

ЧЕХИЯ - РАБОТНИЦИ В ЦЕХ ЗА САНДВИЧИ И ТОРТИ
Цех за торти и сандвичи набира мъже и жени до 55 год.
ИЗИСКВА СЕ:
- Изработка на торти и сандвичи;
- Подготовка на продуктите;
- Спазване висока хигиена;
- Наблюдение входен-изходен поток на продукцията;
- Не се изисква език;
- Работа в екип, отговорност, дисциплинираност.
ПРЕДЛАГА СЕ:
- Осигурени над 250 часа работа на месец на сменен режим;
- Официално споразумение за легална работа и регистрация в полицията;
- Осигурена безплатна квартира;
- Социални и здравни осигуровки, след пробния период - един месец;
- 24 000 чешки крони (900 EURO) на месец;
- Месечно заплащане 10-то число;
- Всяка седмица аванс от 50 евро;
- Безплатен превоз до работния обект.
За повече информация може да се обадите от 9:00 до 18:00 на телефон : 0877 25 41 39 , 0893 27 21 83
http://obiavidnes.com/obiava/110172/chehiya---rabotnici-v-ceh-za-sandvichi-i-torti

ЧЕХИЯ - РАБОТА В з-д ШКОДА
Работа в з-д ШКОДА за мъже и жени до 50 год.Работата не е сезонна а постоянна и търсим сериозни и отговорни хора.
Не е задължително владеенето на език. Получавате 100% гаранция за сигурност и коректност от наша страна.
Заплащане 80 CZK/час - 960 EUR/месец , квартира, трудов договор, осигуровки по чешкото законодателство, които са
валидни за България.
Изисквания:
Възраст до 50 год.
Умения и желание за работа в екип
Отговорност, ескпедитивност и отговорно отношение към работата
Готовност за работа в динамична среда
Вашите задължения ще са:
Окомплектоване и стиковане на артикули
Организация и подреждане на складовото пространство
Приемане и изпращане на стоките в и от склада
Следите и отговаряте за изрядния външен вид на приеманата или изпращаната стока
Изпълнение на други задължения, свързани с длъжността
Ние ви предлагаме:
Добро възнаграждение, 80 CZK/час –ЧИСТО – 960 EUR/месец
Работа на трудов договор
Осигуряване според изискванията на чешкото законодателство
Квартира
Всяка седмица аванс от 1500 CZK ( 60 EUR ) до заплата.
Тел: 0877 25 41 39 , 0893 27 21 83 , 00420 777 073 926
http://obiavidnes.com/obiava/110171/chehiya---rabota-v-z-d-shkoda

Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в област ВЕЛИКО ТЪРНОВО- НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ !
Страница 16/78

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

20.12.2015

0878229309, 0889229309
Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в област ВЕЛИКО ТЪРНОВО- общ.Горна Оряховица, общ.Полски Тръмбеш, общ. Велико
Търново, общ.Свищов, общ.Павликени, общ. Лясковец, общ.Сухиндол, общ.Стражица
НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ !
Плащаме пред Нотариус или по банков път !
Изготвяме нужните документи-скици, данъчни оценки и др.!
За контакт: 0878229309, 0889229309– г-н Караиванов
0887512663 –Петрова
http://obiavidnes.com/obiava/110170/kupuva-zemedelski-zemi-v-oblast-veliko-tyrnovo--nay-visoki-ceni--0878229309-08

ДОКОГА ЩЕ ЧЕТЕМ ТЕЗИ ИЗМИСЛЕНИ АНТИРЕКЛАМИ СРЕЩУ ТЕЛ-0886090826
Вече стана банално да четем антиреклами срещу тел-0886090826 написани от конкуренцията им.Та то трябва да си на 5
години за да не се усетиш кой пише срещу тях. Редовният автор на тези антирекламни обяви е уж Тодор Янчев. Този клип
само конкурентите им няма да го забравят,а и в него се казва,че в интернет пространството било писано,че са
измамени.В интернет пространството всеки може да пише каквото си иска,стига той да е добре и да премахне тези
които не вземат пари в България.Навремето така беше с фирмата от Враца на Василев /с предаването по "Господари на
ефира"/. Тези с тел-0886090826 работят без никакви такси в България и дразнят измамните си конкуренти за Чехия.
Единственно в деня на тръгване от Шумен си заплащаш лично автобусният билет до Прага. При пристигане те
посрещат и настаняват в обитовна,уреждат те на работа и при свършена работа еднократно на агенцията заплащаш
150 евро. А много ясно е,че злобната конкуренция в интернет пространството може да напише,че е измамена не с
150-200 евро,а дори с 300-400 евро.А кой какво взема и на кого изпраща смятам че никой не го интерисува. Аз лично със
семейството си ползвах тази услуга и съм доволен.Получаваме си редовно заплатите и всяка седмица аванс. Много
смешно и унизително е да пишеш нереални неща за измама за да можеш ти конкурента да мамиш. На всички
пероръчвам,ако решат да работят в чужбина като нас предварително да не дават никакви пари в България по никакъв
повод.
http://obiavidnes.com/obiava/110169/dokoga-shte-chetem-tezi-izmisleni-antireklami-sreshtu-tel-0886090826

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/110168/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЛЕСНА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ ОТ УЮТА НА СОБСТВЕНИЯТ ВИ ДОМ ! ЗА
ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
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http://obiavidnes.com/obiava/110167/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

часовници
В нашия магазин може да намерите различни видове часовници – спортни, спортно елегантни, ежедневни, класически и
официални.
B зaвиcимocт oт cъoтвeтния пoвoд, cтил и индивидyaлнocт, може да изберете пoдxoдящaтa фopмa, мoдeл, цвят,
материал и производител,
кoитo дa бъдaт пepфeктния зaвъpшeк нa цялocтнoтo мy излъчвaнe. телфон за връзка 0888873880 http://shoppy.click/
http://obiavidnes.com/obiava/110166/chasovnici

Тренировки по Тай чи - София, Център и кв.Люлин
Българската асоциация по традиционен Ян тайджичуан / www.taijiquan-bg.org/ е създадената от Георги Деничин през
1984 г. Сега в школата се практикува традиционен Ян стил Тай Джи Чуан.
Тай чи е "Вътрешно" бойно изкуство и медитация в движение. За раздвижване, релакс и удоволствие. За справяне със
стреса. За възстановяване след раждане или боледуване. За превенция и терапия на редица заболявания на:
опорно-двигателната система (артрит, гръбначни изкривявания, ошипявания, коксартроза и др.); остеопороза, нервна
система и др.
Практикуването на Тайджичуан има положително въздействие върху цялостното здравословно състояниен.
Ефективността на тайджичуан като бойно изкуство е изключително висока.
Зали и график на тренировките:
Зала Център - зала 216 на Младежки дом "Средец"(бивш "Лиляна Димитрова"), ул. Кракра №2 между посолството на
Словакия и І Английска гимназия. През топлите месеци (май - октомври) заниманията са на открито в Борисовата
градина пред паметника на Братската могила
Тренировките се провеждат както следва:
- всеки делничен ден от 7:30-9:00ч
- събота и неделя:Първа тренировка от 7:30 до 9:00ч.; Втора тренировка от 9:00 до 10:30ч.
Тренировките се водят от Георги Деничин - тел. 0889-314569, email:
yangoldtaiji@yahoo.com
Зала Люлин - жк. Люлин, ул. Добри Немиров 5, сграда Люлин плаза - до метростанция Люлин Тренировките се провеждат
както следва:
- Понеделник и Сряда от 7.30 и 8.00 до 8.30 и 9.00
- Събота и Неделя от 17.00 до 18.00
Тренировките се водят от Десислава Бутилова /тел. 0896 819300/ и Ирина Робева-Терзиева /тел. 0886 395391/
facebook:тай чи чуан - ян стил
http://obiavidnes.com/obiava/110164/trenirovki-po-tay-chi---sofiya-centyr-i-kvlyulin

СЪДЕЙСТВИЕ за Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения - Изкупуване , Прехвърляне +
Освобождаване от Солидарната Отговорност .
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД 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 .
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Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
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/110163/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlya

ИЗКУПУВАНЕ и Прехвърляне на 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 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 !
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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/110162/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

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 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
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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/110161/pokupko---prodajba-i-prehvyrlyane-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--

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/110160/30-50-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/110159/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Клепоухо дългокосместо котенце
Развъдник предлага шотландско дългокосместо костенурково клепоухо женско котенце. Котето е здраво и игриво,
научено на хигиенни навици и 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/
http://obiavidnes.com/obiava/110158/klepouho-dylgokosmesto-kotence

Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред
Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред - най-съвременен мултифункционален настолен
въздухопречиствател. Може да произвежда отрицателни йони, да генерира озон и дифузира есенции за ароматерапия.
Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни микроби, спори на плесени, гъбички и др. Осигурява чист
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и здравословен въздух, ароматизира помещението с успокояващи благоухания. С повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Предпазва от зарази по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и
компютри. Противодейства на вредните положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 69,00 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/110157/yonizator-ozonator-i-aromatizator--nastolen-ured

Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода
Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода – последно поколение технология за пречистване и
стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на
хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и
медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки, детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/110156/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

Дестилатор за вода от ТехноМаг
Дестилатор за вода – 2 години гаранция - за ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода
(най-чистата вода на планетата) за пиене, за готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители), за автомобилни
акумулатори и т.н. Производителност 1 л/час. С едно зареждане можете да пречистите максимално 3,5 л вода. Цена:
335 лв. с ДДС. Две години гаранция. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/110155/destilator-za-voda-ot-tehnomag

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 .
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Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови
неща лесно .
Нуждаете се от лист и химикалка – защото всички учебни материали са включени в цената от 15 лева за 60 минути .
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/110154/razgovoren-angliyski

Енергийна алкална нано чаша за „жива вода”
Енергийна нано чаша за алкална вода - наричана още турмалинова чаша - предназначена да филтрира, пречиства,
минерализира, йонизира и алкализира водата по естествен път чрез филтърна система от подбрана селекция минерали, с
доказано полезно ободряващо и оздравително действие. Всички знаем колко е полезна и необходима водата за правилното
функциониране на човешкия организъм. Но в нашето забързано ежедневие рядко можем да разчитаме, че пием вода
която е достатъчно чиста или правилно структурирана и заредена с живот. Затова е изобретено и това чудо, което за
броени минути ни осигурява чиста, обогатена на полезни минерали, питейна вода. С енергийната алкална чаша ни се
предоставя възможност да бъдем по-здрави, по-бодри, по-енергични, по-работоспособни, да осигурим повече младост и
дълголетие на организма си, да постигнем стройна и елегантна фигура по естествен път. Не пропускайте този шанс!
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина „ТехноМаг” или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/110153/energiyna-alkalna-nano-chasha-za-jiva-voda

Кана за алкализиране на вода - ТехноМаг
Активатор за жива и мъртва вода с ТИТАНИЕВ електрод - за домашно приготвяне на алкална (жива) вода и кисела
(мъртва) вода, които можете да използвате в профилактиката на редица болести. Иновативното в този модел е
наличието на титаниев електрод, който гарантира да няма никакво отделяне на метали във водата. За повече
подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/110152/kana-za-alkalizirane-na-voda---tehnomag

Ултразвукова пералня с нано-сребърна технология от ТехноМаг
Най-икономичната пералня – ултразвуковата - Ако домакинството Ви се състои от 1-2 човека - няма по-икономично
решение от ултразвуковия уред за пране и почистване. С него ще спестите до 99,9% електроенергия, 70% вода, 60%
перилен препарат, 100% омекотители. Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите
не се мачкат - забравете и гладенето. Изключително удобно за пране, почистване и обезпаразитяване на маратонки,
гуменки, чанти,изделия от изкуствена кожа и т.н. Успешно се използва за ултразвуков масаж и лечение на травми, за
лекуване на кожни заболявания и артрит,за "състаряване" на пресна ракия за 12 часа и др. Доверете се на е-магазина за
високотехнологични продукти www.TehnoMag.net или на тел. 02/422 422 8, 088 4 38 68 78
http://obiavidnes.com/obiava/110151/ultrazvukova-peralnya-s-nano-srebyrna-tehnologiya-ot-tehnomag

Мини вибрационна пералня Волкано
Малка, икономична и турбо ефективна пералня – това е устройството за вибрационно пране. С него ще спестите до 80%
електроенергия, вода и перилен препарат. Пестите също място и пари. Можете да го носите навсякъде със себе си.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - можете да пропуснете
гладенето. Изключително удобно за пране и на маратонки, гуменки, чанти, изделия от изкуствена кожа и т.н.
Запитвания и поръчки в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/110150/mini-vibracionna-peralnya-volkano

Bulgarian for foreigners
For more information:
Phone . 0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
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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 .
• General Bulgarian course
• Business course
• Speaking course to develop and improve your skills in Bulgarian speech .
Each level’s duration is 30 hours (45 min) / 15 sessions ( 90 min. ) – twice a week – 2 months . The price for session is 20 levas .
At the end of every level you could receive a certificate which are shown how many hours you attend and your personal language
abilities in Bulgarian .
For more information:
Phone . 0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/110149/bulgarian-for-foreigners

Уред за Сребърна вода "Volcano Dr. Silver 101+"
Създаден по разработка на НАСА - САЩ, уредът е предназначен за подобряване състоянието при повече от 100
труднолечими заболявания, за дезинфекция на вода с неизвестен произход и много други положителни ефекти за
човешкото здраве. Сребърните йони във водата (сребърна вода) са сигурна защита срещу повече от 700 вида вируси и
бактерии, гъбички и паразити, от които страдат една трета от хората на планетата. Предлагаме многофункционален
уред за добиване на сребърна вода, който едновременно с процеса на отделяне на сребърни йони, осигурява магнитна
обработка и структуриране на водата за постигане на максимален биологичен ефект. Напълно дезинфикцирана и полезна
вода за пиене от всякаква чешма можете да си приготвите за по-малко от 1 минута. Малко по-дълго се приготвя
по-концентрирана сребърна вода за ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини,
висока температура; гастрити, хранителни отравяния, дезинтерии; кожни болести, изгаряния; дезинфекция и
обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи и др.
Доверете се на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/110148/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101
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Как да пестим вода у дома - практичен стопер от ТехноМаг
Стопер с бутон и воден икономайзер EcoTap HP-265 – пести 84% вода – подходящ за всяка баня или тоалетна. Лесно ще
го монтирате за секунди без да търсите водопроводчик. Този модел е с регулатор на съотношението вода/въздух, с
който можете да настроите дебита според вашите изисквания с цел постигане на допълнителна икономия. Пускането и
спирането на водата става с едно докосване на бутона, което е изключително удобство и пестене на време, защото се
избягва постоянното въртене на смесителните кранове. Стопер EcoTap е с модерен и елегантен дизайн, изработен от
висококачествен месинг с хромирано покритие, с универсална външна резба, съгласно БДС. Устройството е патентовано
в САЩ, Канада, Австралия, Швейцария. За повече подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се
обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/110147/kak-da-pestim-voda-u-doma----praktichen-stoper-ot-tehnomag

Aвтоматичен овлажнител от ТехноМаг
Ултразвуков овлажнител на въздух с влагомер, работещ на автоматичен режим, поддържайки нивото на влажността,
което сте му задали. С йонизатор. С дистанционно и таймер. Автоматичният овлажнителят VapoLux New с вграден
електронен влагомер, осигурява желаното ниво на влажност в стаята. Специално проектиран да възстановява нивото
на влажността в жилището в подходяща степен, като същевременно овлажнителят VapoLux New спомага за
предотвратяване увреждането на мебелите, избягване на дехидратацията, облекчаване симптомите (сухо гърло и
запушен нос), причинени от изсушаване на въздуха върху дишането. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/110146/avtomatichen-ovlajnitel-ot-tehnomag

Магнити - подобрете работата на двигателя
Магнитни йонизиращи приставки за пестене на гориво - увеличават горивната ефективност за по-чисто изгаряне в
двигателя, намаляват вредните емисии (50-80%), като същевременно подобряват работата на двигателя и спестяват
от разхода на гориво (10-22%). Действието им се основава на йонизиране на горивото, преминаващо през горивната
тръба, благодарение на силното магнитно поле, образувано от двете срещуположни части на магнитната приставка.
Специално проектирани и нанотехнологично произведени неодимови магнити. Директно от производителя. С
американски патент и CE сертификати от Великобритания. Цени от 19.90 лв. нагоре (за мотори, леки и товарни
автомобили, автобуси). Сега на промоция! За подробности и поръчки посетете «ТехноМаг» или се обадете на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/110145/magniti---podobrete-rabotata-na-dvigatelya

Семеен стерилизатор на четки за зъби и самобръсначка
Семеен стерилизатор на четки за зъби и самобръсначка – за предпазване на цялото семейство от разпространение и
обмяна на вируси и зарази. Комбинацията от ултравиолетова светлина и озон действа високоефективно за унищожаване
на повече от 99,99% на всички патогенни микроорганизми, като вируси, бактерии и паразити, в рамките на секунди, без
използване на химикали, водещи до опасни странични ефекти. Зъболекарите препоръчват УВ-стерилизаторите за
ежедневно съхранение и стерилизиране на четките за зъби. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или
се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/110144/semeen-sterilizator-na-chetki-za-zybi-i-samobrysnachka

Звукова четка за зъби с 3 режима на работа и УВ стерилизатор
Звукова четка за зъби с 3 режима на работа и УВ стерилизатор - за идеално почистване и/или избелване на зъбите и
здравословен масаж на венците. Работи с презареждаема литиева батерия. С ултравиолетова камера за стерилизация с
цел предпазване от вируси и зарази. Звукочестотна вибрация до 33000 удара в минута. 4 резервни глави (за 4-членно
семейство или резерва). Плаката се почиства идеално, зъбите се избелват максимално, а венците се заздравяват за
броени дни. Пести се време и паста за зъби, а ползването е удоволствие. Освен зъбите, отлично почиства и брекети,
фасети, импланти и зъбни протези. Проверено! Цена 89,00 лв. с ДДС. За подробности и поръчки заповядайте онлайн или
на място в магазин ТехноМаг, или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/110143/zvukova-chetka-za-zybi-s-3-rejima-na-rabota-i-uv-sterilizator

Алкохолни тестери (дрегери)
Професионален алкохолен тестер (дрегер) – Прецизен южнокорейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за измерване на
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алкохолното съдържание в диапазон от 0 до 4 промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни
субстанции в дъха на човека. Подходящ за редовни проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни
дейности, свързани с професионално шофиране и неупотреба на алкохол. Притежаващ TUV/CE сертификат. Със сменяем
високопрецизен полупроводников сензор (същият, като в полицейските дрегери). В комплекта: алкални батерии АА 1.5V,
захранващ адаптор за включване в автомобила, 55 броя мундщуци, елегантна чантичка за съхранение и дръжка за
безопасно пренасяне на комплекта, инструкция за експлоатация на български език. Цена 192 лв.(с ДДС). Запитвания и
поръчки в е-магазина ТехноМаг или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/110142/alkoholni-testeri-dregeri

Сауна за лице и инхалатор за нос и гърло
Този уред, с помощта на полезното действие на парата чрез приставката за сауна, дълбоко почиства лицето и
внимателно премахва замърсяването и черните точки. Кожата остава по-дълга време свежа и хидратирана, изглежда
по-млада и по-блестяща. Уредът е идеален за употреба в домашни условия и може да се използва за дълбоко почистване
на следи от грим, за дълбоко почистване на порите и предотвратяване изсушаването на кожата. Има и приставка за
инхалация - предназначена за вдишване през носа и през устата. В студено време лигавицата в устната и носна кухна
става особено суха. Благодарение на инхалатора, лигавицата се овлажнява, което допринася за по лесно вдишване.
Успешно се лекува кашлица и трудно отхрачване. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www. TehnoMag.net или
на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994.
http://obiavidnes.com/obiava/110141/sauna-za-lice-i-inhalator-za-nos-i-gyrlo

Инфрачервена лампа за нагревки /настолна/150W - 49.95 лева
Служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и
невралгии. Инфрачервената лампа е оптимизирана за облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът,
прасец или врат, както и за облекчение при обикновени настинки. Лампата може да се използва за терапевтични
облъчвания, в козметични салони, детски градини, промишлени предприятия, а така също и в домашни условия.
Употребата на инфрачервената лампа способства за повишаване на защитните сили на организма и устойчивостта му
към инфекциозни, простудни, костно-ставни заболявания и др. Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте
подробности и поръчайте в е-магазина www.Tehnomag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/110140/infrachervena-lampa-za-nagrevki-nastolna150w----4995-leva

Eлектрически ботуш - грейка за крака
Уред за здравословно затопляне на краката. Топли крака - здрави в студа!
Възможност за регулиране на
температурата. Автоматично изключване. Температурата на грейката за крака е в съответствие с международните
нормативи за безопасност, като същевременно осигурява приятно и полезно затопляне, а не прекалено висока топлина. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/110139/elektricheski-botush---greyka-za-kraka

Ароматизатори за дома и офиса
Домашен парфюм на клечки - различни видове.
Насладете се на екзотичния вид и приятните меки аромати, които ще направят вашия дом или офис по-уютно място. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/110138/aromatizatori-za-doma-i-ofisa

Акумулираща универсална мини грейка
Акумулираща универсална мини грейка – само с 10 минутно зареждане тази свръхикономична грейка ще Ви топли от 2 до
4 часа в зависимост от околната температура. Подходяща за топлене на хора със „студени” крайници (ръце, крака,
гръб, корем, т.н.), а оттам и затопляне на цялото тяло. Също идеална за затопляне на легла и бебешки завивки.
Осигурете си повече топлина през студените дни. Вижте подробности и поръчайте в е - магазина ТехноМаг или на тел.
02/4224228, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/110137/akumulirashta-universalna-mini-greyka
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Руски език - Индивидуално и в малки групи
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира индивидуално и групово обучение по Руски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи, като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се.
Цена на индивидуално обручение - 10 лева на учебен час
Цена за участник в група - 150 лева за 30 учебни часа .
В цената са включени учебните материали .
Предлагаме :
- обучение за начинаещи
- обучение за напреднали
- обучение за подготовка за сертификатни нива
- обучение за деца и ученици
- обучение за подготовка за матура
- курсове по разговорен руски за поддържане на нивото на езикова компетентност .
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/110136/ruski-ezik---individualno-i-v-malki-grupi

Разговорен Английски с бизнес насоченост
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира курс по разговорен Английски с бизнес насоченост . Учебните материали са по
системата за бизнес английски на Oxford University . Курсът е предназначен за курсисти, завършили първо ниво бизнес
английски (Elementary) и има за цел поддържане и усъвършенстване на придобитите знания.
Включени са аудио и видео уроци в учебния план .
Заниманията са : понеделник от 18.30 до 20.30
Продължителност на курса – 30 учебни часа
Цена : 150 лева
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
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Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/110135/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

ОБУЧЕНИЕ И ПЛАТЕН СТАЖ В ГЕРМАНИЯ
ОБУЧЕНИЕ И ПЛАТЕН СТАЖ В ГЕРМАНИЯ
• Хотелски персонал Обучение и платен стаж в Германия / Позиция: Хотелски персонал
• Шофьори на камиони Обучение и платен стаж в Германия / Позиция: Шофьори на камиони
• Фризьори/ки/ Обучение и платен стаж в Германия / Позиция: Фризьори/ки
• Пекари Обучение и платен стаж в Германия / Позиция: Пекари
• Технически позиции- електротехници/ автомеханици/ и др. Обучение и платен стаж в Германия / Технически позиции
УСЛОВИЯ
• 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
• Продължителност на проекта – 3 години
• Възнаграждение: €818 нетно месечно възнаграждение
• Настаняване: Съдействие за намиране на квартира
• Работни часове на седмица: средно по 40 часа
*Спрямо предварително изготвена програма на годишна база
• Самолетен билет: Поет
• 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 ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
• Автобиография на английски език
• 1 актуална, самостоятелна снимка в цял ръст
• Сканирано копие на диплома за средно образование
• 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
• Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/110134/obuchenie-i-platen-staj-v-germaniya

ПРЕДСТОЯЩ КАСТИНГ
ПРЕДСТОЯЩ КАСТИНГ
СЕЗОН 2016
Условия
АКО СТЕ :
МУЗИКАНТ(КА)
ПЕВЕЦ/ ПЕВИЦА
ТАНЦЬОР(КА)
АНИМАТОР(КА)
ИЗПЪЛНИТЕЛ В ДУО/ ТРИО
ONE MAN BAND
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ДВОЙНИК/ ИМИТАТОР НА ИЗВЕСТНА ЛИЧНОСТ
ФОКУСНИК / ИЛЮЗИОНИСТ
ЗАПИШЕТЕ СЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩИЯ КАСТИНГ!
http://obiavidnes.com/obiava/110133/predstoyasht-kasting

РАБОТА В КИПЪР – СЕЗОН 2016
РАБОТА В КИПЪР – СЕЗОН 2016
ПРЕДСТОЯЩИ ИНТЕРВЮТА
Условия
АКО СТЕ :
ГОТВАЧ(КА)
ПОМОЩНИК- ГОТВАЧ(КА)
РАБОТНИК- КУХНЯ
РЕЦЕПЦИОНИСТ(КА)
СЕРВИТЬОР(КА)
БАРМАН(КА)
КАМЕРИЕРКА
ГРАДИНАР(КА)
ЗАПИШЕТЕ СЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИНТЕРВЮТА!
Изисквания
ОЧАКВАМЕ ВИ!
http://obiavidnes.com/obiava/110132/rabota-v-kipyr--sezon-2016

0886090826 ИЗМАМНИЦИ РАЗОБЛИЧЕНИ ПО БНТ2
http://bnt.bg/bnt2-regionalni/bnt2-varna/kak-da-se-predpazim-ot-izmami-za-rabota-v-chuzhbina
ГЛЕДАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОЗИ КЛИП И ТЕЛЕФОНИЯ НОМЕР В КЛИПА.
ТЕЛ: 0886090826
СЛУШАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО КАК В ЧЕХИЯ ПРИ ПРИСТИГАНЕТО ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТИТЕ И 150 ЕВРО КОМИСИОНО
като от тези пари измамника на тази госпожа в Чехия и изпраща половината и се съобщава,че вече има измамени по
тази обява. А най вероятно от БНТ 2 са измамници и тези хора за които е репортажа са честни и почтени.
http://obiavidnes.com/obiava/110131/0886090826-izmamnici-razoblicheni-po-bnt2

Съботeн курс по фински език – второ ниво
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.
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/110130/syboten-kurs-po-finski-ezik--vtoro-nivo

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
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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/110129/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.
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/110128/kurs-po-shvedski-ezik-za-nachinaeshti

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/110127/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:
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
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http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/110126/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/110125/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/110124/kurs-po-angliyski-ezik--za-sredno-naprednali

Курс по английски език -Pre-Intermediate
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
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/110123/kurs-po-angliyski-ezik--pre-intermediate

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!
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телефони за контакт:
032207039
0899691016
http://www.vrati-plovdiv.com/?cat=6
http://obiavidnes.com/obiava/110122/strahotni-ceni-na-interiorni-vrati-v-plovdiv

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/110121/vecheren-kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a1

Вечерен курс по испански език – начално ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по испански език по системата Espanol en marcha, начално ниво. По време
на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на испански
език. Курсът се провежда два пъти седмично – сряда и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 60 учебни часа. Начало:
26.01.2016г.
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/110120/vecheren-kurs-po-ispanski-ezik--nachalno-nivo

Курс по испански език – първо ниво
Учебен център Орбис организира съботен курс по испански език за начинаещи. Курсът се провежда по системата Eco.
По време на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна
лексика от около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на
испански език. Курсът се провежда събота от 13.30 до 16.30 ч., всичко 60 учебни часа. Начало – 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/110119/kurs-po-ispanski-ezik--pyrvo-nivo
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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/110118/kurs-po-razgovoren-brazilski

Вечерен курс по бразилски португалски за начинаещи
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/110117/vecheren-kurs-po-brazilski-portugalski-za-nachinaeshti

Разговорен курс по португалски език
Учебен център Орбис организира разговорен курс по португалски. Курсът е предназначен за хора учили или в момента
изучаващи португалски език от ниво А2 до В2. Целта на курса е да се развият умения за водене на разговор като се
работи по определени теми. Продължителност 30 часа, веднъж седмично – събота от 13.30 до 15.30 часа. Начало на
курса: 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/110116/razgovoren-kurs-po-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
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http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/110115/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/110114/portugalski-ezik-za-nachinaeshti--syboten-kurs

Mnogo ste nahalni - puskajte po edna obqva!!!
.
http://obiavidnes.com/obiava/110113/mnogo-ste-nahalni---puskajte-po-edna-obqva

Дневен курс по португалски за начинаещи
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
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/110112/dneven-kurs-po-portugalski-za-nachinaeshti

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
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/110111/portugalski-ezik--za-nachinaeshti
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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/110110/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/110109/kurs-po-frenski-ezik--vtoro-nivo

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/110108/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.
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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/110107/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/110106/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.
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/110105/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

Страница 36/78

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

20.12.2015

http://obiavidnes.com/obiava/110104/syboten-kurs-po-italianski-ezik--b1

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/110103/koleden-zaem---vreme-e-za-podaryci

Английски език- разговорен курс
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: 20.01.2016г.
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/110102/angliyski-ezik--razgovoren-kurs

Металотърсач с PIC контролер и дискриминация.
Продавам металотърсач с PIC контролер. Отделя металите (феромагнитни и др.) Не се влияе от вода, метални соли в
почвата и др. такива. Звукова и светлинна индикация. В комплекта влиза и DVD с над 30 схеми и техн. документация на
професионални и любителски металотърсачи, както и книгата "Калетата по българските земи". http://gold2013.tk/
www.doxy100.wix.com/metaldetector
https://www.youtube.com/watch?v=MqVm_pIVSoA&list=UUGsK3KFuXz4kVdol3TbGX9Q
http://obiavidnes.com/obiava/110101/metalotyrsach-s-pic-kontroler-i-diskriminaciya

Електрическa въдицa с дистанционно и автоматична смяна на режим
Продавам електрическa въдицa с дистанционно и автоматична смяна на режима на работа. Схеми, печатни платки и
техническа документация на електрически въдици (любителски и професионални) и електронни примамки. За повече
информация вижте клипчето.
https://www.youtube.com/watch?v=DVaBbiUMnGs&feature=youtu.be
www.doxy100.wix.com/ribar
https://www.youtube.com/watch?v=uTI8JtmIojM
http://obiavidnes.com/obiava/110100/elektricheska-vydica-s-distancionno-i-avtomatichna-smyana-na-rejim

Инкубатори - коледна промоция
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.
**************************************************************************
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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://inkubatorbg.tk
http://obiavidnes.com/obiava/110099/inkubatori----koledna-promociya

Evoices интервюта
"Evoices е модерен сайт за интервюта с интернет личности, от които ще научите важни неща в сферата на SEO, IT и
др. Чат от имената взели участие са Ангел Порязов, Банко Стоянов, Димитър Георгиев, Калин Каракехайов."
http://obiavidnes.com/obiava/110098/evoices-intervyuta

Фестивала на ледените скулптури "Русе Айс Фест" (Декември) (Русе, Bulgaria)
Първото издание на Фестивала на ледените скулптури в Русе ("РУСЕ АЙС ФЕСТ") се проведе 2014-та година.
Амбицията на организаторите му е да го превърнат в ежегоден, като със всяко издание да расте и популярността му.
Преди ден започна второто му издания - УСПЕХ!
http://obiavidnes.com/obiava/110097/festivala-na-ledenite-skulpturi-ruse-ays-fest-dekemvri-ruse-bulgaria

Пътна Помощ Пловдив 0899106501
Лицензирана фирма за Пътна Помощ за град Пловдив и страната.Транспорт на техники и автомобили до 10 тона.Цени
по договаряне.За повече инфо,можете да разгледате нашият сайт на адрес:http://patnapomo6t.com
http://obiavidnes.com/obiava/110096/pytna-pomosht-plovdiv-0899106501

Матраци Симеонов
Матраци СИМЕОНОВ е фирма с богати традиции на българския пазар и произвежда всякакви видове продукти с
максимално разнообразни размери: • Еднолицеви матраци - с дунапрен, с жакард, с дървено - фазерна рамка, с пружина, с
мемори пяна • Двулицеви матраци – с пружина, с луксозен жакард, дунапрен, с мемори пяна • Френски матраци и основи
за тях. . .
http://obiavidnes.com/obiava/110095/matraci-simeonov

Магазин за матраци Relax в София и Варна
Нашият магазин за матраци разполага с богато разнообразие което би задоволило желанието за обзавеждане на
вашият дом. Ние сме производител на матраци и извършваме доставка в София и Варна.
http://obiavidnes.com/obiava/110094/magazin-za-matraci-relax-v-sofiya-i-varna

Дом за стари хора
Дом за стари хора
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Основният пакет за настаняване в дом за възрастни хора Заедно включва:
– Настаняване в единична, двойна или тройна стая, която разполага със собствен санитарен възел, телевизор с кабелна
телевизия, безжична интернет връзка и климатик.
– Четири хранения дневно – закуска, обя
http://obiavidnes.com/obiava/110093/dom-za-stari-hora

Естествена европейска коса на треса, цвят светло кафяво
Висококачествено изработени кичури с кератин – лесни за поставяне и използване, без нужда от допълнителни грижи по
време на носенето им.
http://obiavidnes.com/obiava/110092/estestvena-evropeyska-kosa-na-tresa-cvyat-svetlo-kafyavo

Финансов Одит
Екипът ни от над 70 специалисти и експерти е в постоянен процес на професионално развитие, което гарантира високо
ниво на експертни знания и опит. Референция за нашата работа са хилядите доволни клиенти - международни и
български компании, които разчитат на професионални консултации и услуги.
http://obiavidnes.com/obiava/110091/finansov-odit

Онлайн магазин за маратонки и кецове
Moderen. Biz e иновативен, бързо развиващ български онлайн магазин, специализиран в предлагането на ограничени бройки
от качествени модели мъжки и дамски обувки и чанти, съпроводени с коректно обслужване при пазаруване в Интернет
пространството.
http://obiavidnes.com/obiava/110090/onlayn-magazin-za-maratonki-i-kecove

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/110089/remont-na-pokrivi---sofiya

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.
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-груб строеж,кофраж,зидария.
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
http://obiavidnes.com/obiava/109695/stroitelni-uslugi

Хидроизолация
Хидроизолации с български и вносни материали.
залепване на битумни керемиди върху OSB.
стеннаизолация.
отстраняване на течове.
всякакви 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/109740/hidroizolaciya

Йонизатор, озонатор и ароматизатор от ТехноМаг
Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред - най-съвременен мултифункционален настолен
въздухопречиствател. Може да произвежда отрицателни йони, да генерира озон и дифузира есенции за ароматерапия.
Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни микроби, спори на плесени, гъбички и др. Осигурява чист
и здравословен въздух, ароматизира помещението с успокояващи благоухания. С повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Предпазва от зарази по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и
компютри. Противодейства на вредните положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 69,00 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/110088/yonizator-ozonator-i-aromatizator-ot-tehnomag

48% икономия на вода и удобство с едно докосване
Стопер с бутон и воден икономайзер EcoTap HP-2065 – пести 48% вода – подходящ за всяка кухня или ресторант. Лесно
ще го монтирате за секунди без да търсите водопроводчик. Ще намалите сметката за вода наполовина. Пускането и
спирането на водата става с едно докосване на бутона, което е изключително удобство и пестене на време, защото се
избягва постоянното въртене на смесителните кранове. Стопер EcoTap е с модерен и елегантен дизайн, изработен от
висококачествен месинг с хромирано покритие, с универсална външна резба, съгласно БДС. В комплекта е включен и
преходник с вътрешна резба (за по-старите модели батерии). Устройството е патентовано в САЩ, Канада, Австралия,
Швейцария. За повече подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228,
0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/110087/48-ikonomiya-na-voda-i-udobstvo-s-edno-dokosvane

Овлажнител на въздух за деца "МИКСИ"
18-часов автономно работещ ултразвуков овлажнител на въздух за детски затворени помещения. Специално създаден за
бебета и деца, страдащи от респираторни проблеми, за денонощно осигуряване на необходимата влажност на въздуха в
стаята. Системата на уреда разпръсква атомизираните частици на водата под формата на студена мъгла, която
осигурява желаното съдържание на влага, т.е. когато излиза от уреда парата прилича на лека мъгла. Идеален за
получаване на среда с приятна влажност между 40% и 60% - диапазон, в който рискът от дихателни инфекции е сведен
до минимум. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/110086/ovlajnitel-na-vyzduh-za-deca-miksi

Магнити - подобрете работата на двигателя
Магнитни йонизиращи приставки за пестене на гориво - увеличават горивната ефективност за по-чисто изгаряне в
двигателя, намаляват вредните емисии (50-80%), като същевременно подобряват работата на двигателя и спестяват
от разхода на гориво (10-22%). Действието им се основава на йонизиране на горивото, преминаващо през горивната
тръба, благодарение на силното магнитно поле, образувано от двете срещуположни части на магнитната приставка.
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Специално проектирани и нанотехнологично произведени неодимови магнити. Директно от производителя. С
американски патент и CE сертификати от Великобритания.
http://obiavidnes.com/obiava/110085/magniti---podobrete-rabotata-na-dvigatelya

Електронни дрегери
Професионален алкохолен тестер (дрегер) – Прецизен южнокорейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за измерване на
алкохолното съдържание в диапазон от 0 до 4 промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни
субстанции в дъха на човека. Подходящ за редовни проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни
дейности, свързани с професионално шофиране и неупотреба на алкохол. Притежаващ TUV/CE сертификат. Със сменяем
високопрецизен полупроводников сензор (същият, като в полицейските дрегери). В комплекта: алкални батерии АА 1.5V,
захранващ адаптор за включване в автомобила, 55 броя мундщуци, елегантна чантичка за съхранение и дръжка за
безопасно пренасяне на комплекта, инструкция за експлоатация на български език. Цена 192 лв.(с ДДС). Запитвания и
поръчки в е-магазина ТехноМаг или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/110084/elektronni-dregeri

Сауна за лице и инхалатор за нос и гърло
Този уред, с помощта на полезното действие на парата чрез приставката за сауна, дълбоко почиства лицето и
внимателно премахва замърсяването и черните точки. Кожата остава по-дълга време свежа и хидратирана, изглежда
по-млада и по-блестяща. Уредът е идеален за употреба в домашни условия и може да се използва за дълбоко почистване
на следи от грим, за дълбоко почистване на порите и предотвратяване изсушаването на кожата. Има и приставка за
инхалация - предназначена за вдишване през носа и през устата. В студено време лигавицата в устната и носна кухна
става особено суха. Благодарение на инхалатора, лигавицата се овлажнява, което допринася за по лесно вдишване.
Успешно се лекува кашлица и трудно отхрачване. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www. TehnoMag.net или
на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994.
http://obiavidnes.com/obiava/110083/sauna-za-lice-i-inhalator-za-nos-i-gyrlo

Инфрачервена лампа за нагревки /настолна/150W - 49.95 лева
Служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и
невралгии. Инфрачервената лампа е оптимизирана за облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът,
прасец или врат, както и за облекчение при обикновени настинки. Лампата може да се използва за терапевтични
облъчвания, в козметични салони, детски градини, промишлени предприятия, а така също и в домашни условия.
Употребата на инфрачервената лампа способства за повишаване на защитните сили на организма и устойчивостта му
към инфекциозни, простудни, костно-ставни заболявания и др. Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте
подробности и поръчайте в е-магазина www.Tehnomag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/110082/infrachervena-lampa-za-nagrevki-nastolna150w----4995-leva

Eлектрически ботуш – различни модели
Уред за здравословно затопляне на краката. Топли крака - здрави в студа!
Възможност за регулиране на
температурата. Автоматично изключване. Температурата на грейката за крака е в съответствие с международните
нормативи за безопасност, като същевременно осигурява приятно и полезно затопляне, а не прекалено висока топлина. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/110081/elektricheski-botush--razlichni-modeli

Ароматизатори за дома и офиса
Домашен парфюм на клечки - различни видове.
Насладете се на екзотичния вид и приятните меки аромати, които ще направят вашия дом или офис по-уютно място. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/110080/aromatizatori-za-doma-i-ofisa

Акумулираща универсална мини грейка
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Акумулираща универсална мини грейка – само с 10 минутно зареждане тази свръхикономична грейка ще Ви топли от 2 до
4 часа в зависимост от околната температура. Подходяща за топлене на хора със „студени” крайници (ръце, крака,
гръб, корем, т.н.), а оттам и затопляне на цялото тяло. Също идеална за затопляне на легла и бебешки завивки.
Осигурете си повече топлина през студените дни. Вижте подробности и поръчайте в е - магазина ТехноМаг или на тел.
02/4224228, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/110079/akumulirashta-universalna-mini-greyka

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/110078/30-50-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/110077/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Входни, интериорни, алуминиеви и стъклени врати на достъпни цени
Предлагаме Ви висококачествени входни и интериорни врати на добри цени!Заповядайте при нас и се уверете сами в
качеството и разнообразието от модели и цветове,които предлагаме!
http://obiavidnes.com/obiava/110076/vhodni-interiorni-aluminievi-i-stykleni-vrati-na-dostypni-ceni

Лицензирана агенция за преводи Нов Век Перник
Преводаческа агенция НОВ ВЕК осъществява преводи на фирмени и лични документи. Агенцията разполага с лицензирани
преводачи, владеещи английски, руски, немски, френски, гръцки, турски, румънски, чешки, италиански, испански и други
езици. Агенцията предлага стандартни, бързи и експресни услуги. Работим с висококвалифицирани и опитни преводачи и
извършваме обемни писмени преводи в кратки срокове, като това не рефлектира върху качеството. Заверки на преводи на
документи от чужбина в МВнР и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на дипломи, академични справки, нотариални актове, медицински
документи, свидетелства за съдимост, съдебни решения и други във всички държавни институции и чуждестранни
посолства в Република България.
гр.Перник, ул.Ленински проспект 1, ет.2 /сградата на Банка ДСК Изток/
0888935515; 0888647650
http://obiavidnes.com/obiava/110075/licenzirana-agenciya-za-prevodi-nov-vek-pernik

Страница 42/78

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

20.12.2015

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

Масажните легла "MagicPRO 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и
лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката " MagicPRO 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
http://obiavidnes.com/obiava/110074/masajna-kushetka-magicpro-2

Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
10 минутна тренировка с ”ВИБРО ПЛЕЙТ”, замества едночасово "блъскане” по различните уреди във фитнес залите !
Това е един специален иновационен метод за тренировка – ”Whole body vibration”, който се базира на дългогодишни
международни клинични изследвания и има много широко поле на приложение
в областта на здравето, спорта и фитнеса.Той се състои в използването на бързи ритмични вибрации, които
предизвикват силни мускулни контракции,
тренирайки цялото тяло и и водещи до бързи резултати.
А те са впечатляващи и се проявяват още през първата седмица на използуване на уреда- увеличава се мускулната сила и
гъвкавост, усъвършенства се формата на тялото и мускулатурата,
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намалява се подкожната мастна тъкан на местата с големи натрупва- ния,
премахва се целулита ,увеличава се виталността на организма, постига се хормонално равновесие, създава се чувсво на
телесно и психическо благосъстояние, премахва се стреса и напрежението,
повишава се метаболизма и се постига цялостно подмладяване на организма.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/110073/vibro-pleytpauyr-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

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

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

Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/110072/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

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
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http://obiavidnes.com/obiava/110071/detoksikator

Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Имате желание да зарадвате съпругата си?
Ето имате шанс като закупите от нашият артикул -кухненско ренде.
Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на кухненското ренде.
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване.
Безопасен за деца
Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци с различни по големина форми.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.Цена 59лв
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
Интернет магазини
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/110070/nayser-dayser-kuhnensko-rende---pomoshtnik-na-vsyaka-domakinya

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2015 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
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0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/110069/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Уред за състаряване на алкохол Volcano Expert
Уред за състаряване на алкохол
Volcano Expert - световен хит !
Ултразвуков уред за дезинфекция и състаряване на алкохол по японски лиценз ! 20 минути обработка с уреда, състарява
алкохола с около 1 година !
Мощното ултразвуково поле, създавано при работа на уреда гарантира: премахване на вредни интермолекулярни и
разграждане на високомолекулни съединения в алкохола; активиране процесите на естерификация, които подобряват
вкусовите качества, получавани при продължително стареене на алкохола; пълна дезинфекция и удължаване срока на
съхранение на всякакъв вид течности;
Производство : България (по японски патент) Гаранционен срок : 12 месеца
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/110068/ured-za-systaryavane-na-alkohol-volcano-expert

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
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За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/110067/prechistvatel-na-vyzduh-s--yonizator-ozonator-i-nera-filtyr

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.
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/110066/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

ИЗКУПУВАНЕ и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност...
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД 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 !
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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/110065/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

СЪДЕЙСТВИЕ за Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения - Изкупуване , Прехвърляне +
Освобождаване от Солидарната Отговорност .
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД 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 !
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НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/110064/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlya

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/110063/cheren-petyk-v-magazin-za-vrati

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 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
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гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/110062/pokupko---prodajba-i-prehvyrlyane-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--

Български език за чужденци
За повече информация :
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски ,
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
Ако имате бизнес в България , купили сте си имот или просто сте решили да живеете тук , наложително е да говорите
български във вашите ежедневни контакти .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система , която се предоставя безплатно на курсистите .
Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е базирана на комуникативния подход и логическото
усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен материал . На курсистите се предоставя комплексно :
• Грамматика
• Фонетика
• Разговор
• Четене
• Слушане
При индивидуалното обучение методиката е съобразена с индивидуалните потребности , особености и професия на
курсиста . То се провежда в удобно за курсиста време , както и има вариант за посещения на преподавател във вашия
офис .
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
• общ курс по български
• бизнес курс
• разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
Продължителността на обучение за всяко ниво е 30 учебни часа / 15 академични / . два пъти в седмицата – 2 месеца .
Цената на академичен час / два учебни / е 20 лева.
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
За повече информация : тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/110061/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Бизнес английски- ПЪРВО ниво
За повече информация :
тел. 0878 467 429
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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/110060/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/110059/frenski-ezik---individualno-obuchenie

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
За повече информация:
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Ние предлагаме работа mо водещи учебни системи :
-общ английски – New Headway – всички нива
-общ английски с интерактивна насоченост – Cutting Edge – всички нива
- бизнес английски – Market leader – всички нива
-подготовка за сертификат
- подготовка за кандидат-студентски изпит
-разговорен английски – системите на Oxford University
Цена 10 лева на учебен час
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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/110058/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

Пари на заем от Credissimo.bg!!!
Желаете да вземете пари на заем, но незнаете от кой и къде? Ние можем да ви улесним във вашият избор! Посетете
адресът ни Кредисимо.бг за добри пари на заем!
http://obiavidnes.com/obiava/110057/pari-na-zaem-ot-credissimobg

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/110056/30-50-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/110055/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

ФЛЮС ЗА ДИРЕКТНО ЗАПОЯВАНЕ НА ЕМАЙЛИРАНИ БОБИНАЖНИ ПРОВОДНИЦИ
Предлагам флюс /химически агент/ предназначен за директно калайдисване /запояване/ на тънки емайлирани бобинажни
проводници без необходимост от предварително почистване /отстраняване/ на емайллаковата им изолация. Тел.
0897234372, e-mail:flexsy@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/110054/flyus-za-direktno-zapoyavane-na-emaylirani-bobinajni-provodnici

ДЮЗИ ЗА ИЗПРАВЯНЕ НА ТЕЛОВЕ И АРМАТУРНА СТОМАНА
Предлагам износоустойчиви твърдосплавни дюзи от волфрамов карбид /видия/ предназначени за изправящи дюзи /втулки/
на изправно-отрезни машини за изправяне и разкрояване на арматурна стомана и стоманени телове. Дюзите изработвам
в съответствие с техническите изисквания на потребителя и съобразно спецификата на наличното производствено
оборудване. Тел. 0897234372
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http://obiavidnes.com/obiava/110053/dyuzi-za-izpravyane-na-telove-i-armaturna-stomana

ИЗТЕГЛЯЩИ ДЮЗИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ
Предлагам твърдосплавни и диамантени изтеглящи дюзи за производство /изтегляне/ на метални изделия: стоманени
телове, телове от припои, заваръчни телове и електроди, медни и алуминиеви проводници, метални нишки от месинг,
сребро, злато, платина, волфрам, молибден и др. -техническа помощ за оптимален избор, осигурен ремонт на дюзите. Тел.
0897234372
http://obiavidnes.com/obiava/110052/izteglyashti-dyuzi-za-izteglyane-na-metalni-izdeliya

КЕРАМИЧНИ ВОДЕЩИ РОЛКИ И ДЮЗИ /НИШКОВОДАЧИ/
Доставям износоустойчиви водещи керамични ролки и дюзи /нишководачи/, шлайфани и полирани, използвани в
текстилната техника, в производството на изделия от телове, за окомплектоване на кабелни машини в производството
на кабели и проводници, за бобинажни машини и др. Предоставям каталожна информация за оптимален избор. Тел.
0897234372
http://obiavidnes.com/obiava/110051/keramichni-vodeshti-rolki-i-dyuzi-nishkovodachi

Качествени интериорни и входни врати на супер цени
Врати Порта Нова предлага богато разнообразие от интериорни и входни врати на изключително атрактивни цени. В
шоурумът, ще намерите богат избор от модели и цветове. Всички предлагани модели врати за Варна са с постоянна
складова наличност, което гарантира кратки срокове за изпълнение на поръчката Ви.
http://obiavidnes.com/obiava/110050/kachestveni-interiorni-i-vhodni-vrati-na-super-ceni

Комплект готови редове на клипс - цвят изключително тьмно кафяво (кьм черно)
Европейската коса Реми Сентинел се отличава със своето изключително високо качество поради запазения повърхностен
слой (кутикул) на косъма. Европейската коса е мека на допир и изключително лесна за оформяне. Този вид коса е
най-добрият Ви избор поради голямата си издръжливост. Подлежи на боядисване (както в по-тъмни, така и в по-светли
цветове), на къдрене, изправяне и всяка друга топлинна и химическа обработка.
http://obiavidnes.com/obiava/110046/komplekt-gotovi-redove-na-klips---cvyat-izklyuchitelno-tymno-kafyavo-kym-cherno

Английски език – подготовка за матура
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити предлага индивидуална и в малки групи подготовка за матура по английски език . Занятията са
два пъти седмично по 4 учебни часа . Предлагаме и вариант в събота и неделя .
Подготовката включва :
- Работа върху основните умения четене с разбиране , слушане , писане и говорене
- Подготовка върху програмата за Държавен зрелостен изпит .
- Задълбочена работа в областта на граматиката , лексиката и стилистиката , както и върху практическото им
прилагане на предстоящия зрелостен изпит .
- Пробни изпити
- Оценяване и рецензии
Графикът на занятията е съобразен с времето на учениците .
Предлагаме :
Курс от 130 уч. часа
Курс от 90 уч. часа
Курс от 60 уч. часа
Индивидуален курс по учебен план .
Интензивността зависи от показаното от учениците на тест за входящо ниво . Тестът е безплатен и се провежда в
дните от понеделник до петък .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 0878 46 74 29 ,
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e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/110049/angliyski-ezik--podgotovka-za-matura

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

Страница 54/78

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

20.12.2015

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/110048/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

Интериорни врати Порта Нова Пловдив на супер цени
В шоурум Порта Нова Пловдив можете да намерите изгодни предложения за интериорни врати. Предлагаме голямо
разнообразие и кратки срокове за изпълнение на поръчките!
http://obiavidnes.com/obiava/110047/interiorni-vrati-porta-nova-plovdiv-na-super-ceni

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 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
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GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/110045/izkupuvame-firmi---eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarn

СЪДЕЙСТВИЕ за Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения - Изкупуване , Прехвърляне +
Освобождаване от Солидарната Отговорност .
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД 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/110044/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlya

ПОКУПКО - ПРОДАЖБА и Прехвърляне на Фирми - АД, ЕАД, ООД, ЕООД 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 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/110043/pokupko---prodajba-i-prehvyrlyane-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--

Препишете супер лесно на изпит! Вижте как
Не губете време в четене на тонове материали от университета или училище и си помогнете сами с химикала с невидимо
мастило. Той е най-лесният, удобен и безопасен начин да се справите и да препишете на изпит. Никой не подозира, че в
ръката ви се намира решението на изпита! Когато осветявате UV текста, той става видим и ясно четлив за вас.
Прочетете повече на сайта и се свържете с нас.
http://www.gadgetstore.ovo.bg
Мтел: 0883 33 88 92
химикал за преписване, невидимо мастило, преписване, изпит, лесен изпит, лесно взимане на изпит, вземи си изпита лесно,
препиши лесно, химикалка с невидимо мастило
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http://obiavidnes.com/obiava/110042/prepishete-super-lesno-na-izpit-vijte-kak

Пречиствател-йонизатор на въздуха с активна мултифилтърна система
Ако имате проблеми с алергии на дихателните пътища или ако живеете, или работите в помещение, което не може да
се проветрява нормално по редица причини (близост до прашни и шумни улици, досадни насекоми, липса на външни
прозорци, много хора в едно помещение и т.н.), вече имате решение. Това е активният въздухопречиствател-йонизатор на
LANAFORM. Уредът събира частици като прах, гъбички, бактерии, пърхот, дим и други алергени, както и различни
видове вируси. Отрицателно заредените йони привличат частиците, намиращи се във въздуха, правят ги твърде тежки
за да останат във въздуха и по този начин предпазват хората от вдишването им. Замърсяванията се отлагат в
мултифилтърната система на уреда и въздухът се връща напълно пречистен и обезпаразитен в помещението. Вижте
подробности и поръчайте в е-магазина www. TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/110041/prechistvatel-yonizator-na-vyzduha-s-aktivna-multifiltyrna-sistema

Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода
Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода – последно поколение технология за пречистване и
стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на
хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и
медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки, детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/110040/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

Генератор на озон за въздух и вода за здраве у дома
Генератор на озон за въздух и вода за здраве у дома - Нов опростен модел с механичен таймер до 60 минути. Пречиства
вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби, венци, стомашно - чревни болести, кожни заболявания и всякакви
рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява месо,
риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана вода.
Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни болести,
които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е - магазина ТехноМаг или на тел.
02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/110039/generator-na-ozon-za-vyzduh-i-voda-za-zdrave-u-doma

Домашен дестилатор за вода
Дестилатор за вода – 2 години гаранция - за ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода
(най-чистата вода на планетата) за пиене, за готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители), за автомобилни
акумулатори и т.н. Производителност 1 л/час. С едно зареждане можете да пречистите максимално 3,5 л вода. Цена:
335 лв. с ДДС. Две години гаранция. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/110038/domashen-destilator-za-voda

Енергийна алкална нано чаша за „жива вода”
Енергийна нано чаша за алкална вода - наричана още турмалинова чаша - предназначена да филтрира, пречиства,
минерализира, йонизира и алкализира водата по естествен път чрез филтърна система от подбрана селекция минерали, с
доказано полезно ободряващо и оздравително действие. Всички знаем колко е полезна и необходима водата за правилното
функциониране на човешкия организъм. Но в нашето забързано ежедневие рядко можем да разчитаме, че пием вода
която е достатъчно чиста или правилно структурирана и заредена с живот. Затова е изобретено и това чудо, което за
броени минути ни осигурява чиста, обогатена на полезни минерали, питейна вода. С енергийната алкална чаша ни се
предоставя възможност да бъдем по-здрави, по-бодри, по-енергични, по-работоспособни, да осигурим повече младост и
дълголетие на организма си, да постигнем стройна и елегантна фигура по естествен път. Не пропускайте този шанс!
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина „ТехноМаг” или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/110037/energiyna-alkalna-nano-chasha-za-jiva-voda
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Активатор за жива и мъртва вода с ТИТАНИЕВ електрод
Активатор за жива и мъртва вода с ТИТАНИЕВ електрод - за домашно приготвяне на алкална (жива) вода и кисела
(мъртва) вода, които можете да използвате в профилактиката на редица болести. Иновативното в този модел е
наличието на титаниев електрод, който гарантира да няма никакво отделяне на метали във водата. За повече
подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/110036/aktivator-za-jiva-i-myrtva-voda-s-titaniev-elektrod

Ултразвукова пералня с нано-сребърна технология от ТехноМаг
Най-икономичната пералня – ултразвуковата - Ако домакинството Ви се състои от 1-2 човека - няма по-икономично
решение от ултразвуковия уред за пране и почистване. С него ще спестите до 99,9% електроенергия, 70% вода, 60%
перилен препарат, 100% омекотители. Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите
не се мачкат - забравете и гладенето. Изключително удобно за пране, почистване и обезпаразитяване на маратонки,
гуменки, чанти,изделия от изкуствена кожа и т.н. Успешно се използва за ултразвуков масаж и лечение на травми, за
лекуване на кожни заболявания и артрит,за "състаряване" на пресна ракия за 12 часа и др. Доверете се на е-магазина за
високотехнологични продукти www.TehnoMag.net или на тел. 02/422 422 8, 088 4 38 68 78
http://obiavidnes.com/obiava/110035/ultrazvukova-peralnya-s-nano-srebyrna-tehnologiya-ot-tehnomag

Мини вибрационна пералня Волкано
Малка, икономична и турбо ефективна пералня – това е устройството за вибрационно пране. С него ще спестите до 80%
електроенергия, вода и перилен препарат. Пестите също място и пари. Можете да го носите навсякъде със себе си.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - можете да пропуснете
гладенето. Изключително удобно за пране и на маратонки, гуменки, чанти, изделия от изкуствена кожа и т.н.
Запитвания и поръчки в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/110034/mini-vibracionna-peralnya-volkano

Електронна система срещу варовикова вода AV-3 – Изберете българското!
Доказано ефективна и суперикономична електронна система за омекотяване на варовикова вода и премахване налепите
във водната инсталация. Ел.консумация 1,5W. Подходяща за едно домакинство, монтира се след водомера в жилището.
Спира отлагането на варовик, прогресивно премахва отложения варовик по тръбите, батериите, ел. уредите и др.
Намалява сметката за електричество, удължава живота на бойлера, пералнята, миялната, кафе машината и т.н.
Гаранция 5 години! За повече подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.
02/4224228,
0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/110033/elektronna-sistema-sreshtu-varovikova-voda-av-3--izberete-bylgarskoto

Универсален ултразвуков активатор Експерт М
За дезинфекция на напитки (вода, мляко, сок, вино, ракия) и за изкуствено състаряване на алкохол (деструктурират се
тежките вредни алкохоли, което облагородява напитката и води до мек вкус, по-силен аромат и най-важното –
избягване на сутрешното главоболие). За почистване на бижута, монети, часовници, очила и всякакви метални,
пластмасови и дървени съдове и прибори. Запитвания и поръчки в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/110032/universalen-ultrazvukov-aktivator-ekspert-m

Уред за Сребърна вода "Volcano Dr. Silver 101+"
Създаден по разработка на НАСА - САЩ, уредът е предназначен за подобряване състоянието при повече от 100
труднолечими заболявания, за дезинфекция на вода с неизвестен произход и много други положителни ефекти за
човешкото здраве. Сребърните йони във водата (сребърна вода) са сигурна защита срещу повече от 700 вида вируси и
бактерии, гъбички и паразити, от които страдат една трета от хората на планетата. Предлагаме многофункционален
уред за добиване на сребърна вода, който едновременно с процеса на отделяне на сребърни йони, осигурява магнитна
обработка и структуриране на водата за постигане на максимален биологичен ефект. Напълно дезинфикцирана и полезна
вода за пиене от всякаква чешма можете да си приготвите за по-малко от 1 минута. Малко по-дълго се приготвя
по-концентрирана сребърна вода за ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини,
висока температура; гастрити, хранителни отравяния, дезинтерии; кожни болести, изгаряния; дезинфекция и
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обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи и др.
Доверете се на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/110031/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

48% икономия на вода и удобство с едно докосване
Стопер с бутон и воден икономайзер EcoTap HP-2065 – пести 48% вода – подходящ за всяка кухня или ресторант. Лесно
ще го монтирате за секунди без да търсите водопроводчик. Ще намалите сметката за вода наполовина. Пускането и
спирането на водата става с едно докосване на бутона, което е изключително удобство и пестене на време, защото се
избягва постоянното въртене на смесителните кранове. Стопер EcoTap е с модерен и елегантен дизайн, изработен от
висококачествен месинг с хромирано покритие, с универсална външна резба, съгласно БДС. В комплекта е включен и
преходник с вътрешна резба (за по-старите модели батерии). Устройството е патентовано в САЩ, Канада, Австралия,
Швейцария. За повече подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228,
0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/110030/48-ikonomiya-na-voda-i-udobstvo-s-edno-dokosvane

Aвтоматичен овлажнител от ТехноМаг
Aвтоматичен овлажнител - напълно автоматичен овлажнител за стая VapoLux New – с вграден електронен влагомер,
който може постоянно да поддържа зададената от Вас желана влажност в помещението. Уредът се включва и
изключва автоматично в съответствие със степента на влага в помещението. С голям резервоар (4.5л) и възможност за
до 11 часа автономна работа с едно зареждане. С отделно управляем йонизатор за повишаване качеството на въздуха.
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/110029/avtomatichen-ovlajnitel-ot-tehnomag

Тройно комбиниран уред за борба с гризачи
Тройно комбиниран уред за борба с гризачи – съвременно средство за ефективна борба с гризачите. Използва комбинирано
въздействие на ултразвук, електромагнитно излъчване и флаш лампа за постигане на максимална ефективност в
борбата с неприятелите. Ултразвуковите вълни и интензивната светлина на лампата атакуват гризачите, когато са
извън укритията си. Същевременно електромагнитните импулси се разпространяват по кабелите на
електроинсталацията и атакуват неприятелите в укритията им, които се намират в стените, през които преминават
кабелите. Предпазва от наличие на вредни гризачи - мишки, плъхове, прилепи и др. Едновременно с това, уредът предпазва
и от вредни инсекти - мравки, дървеници, паяци. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www. TehnoMag.net или
на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/110028/troyno-kombiniran-ured-za-borba-s-grizachi

ЕЛЕКТРОНЕН УРЕД ЗА БОРБА С ГРИЗАЧИ
Ултразвуков уред срещу мишки и плъхове – български уред за предпазване от наличие на вредни гризачи - мишки, плъхове,
прилепи и др. в помещения без вътрешни прегради. Едновременно с това, уредът предпазва и от вредни инсекти - мравки,
дървеници, паяци. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www. TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/110027/elektronen-ured-za-borba-s-grizachi

Магнити - подобрете работата на двигателя
Магнитни йонизиращи приставки за пестене на гориво - увеличават горивната ефективност за по-чисто изгаряне в
двигателя, намаляват вредните емисии (50-80%), като същевременно подобряват работата на двигателя и спестяват
от разхода на гориво (10-22%). Действието им се основава на йонизиране на горивото, преминаващо през горивната
тръба, благодарение на силното магнитно поле, образувано от двете срещуположни части на магнитната приставка.
Специално проектирани и нанотехнологично произведени неодимови магнити. Директно от производителя. С
американски патент и CE сертификати от Великобритания.
http://obiavidnes.com/obiava/110026/magniti---podobrete-rabotata-na-dvigatelya
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Семеен стерилизатор на четки за зъби и самобръсначка
Семеен стерилизатор на четки за зъби и самобръсначка – за предпазване на цялото семейство от разпространение и
обмяна на вируси и зарази. Комбинацията от ултравиолетова светлина и озон действа високоефективно за унищожаване
на повече от 99,99% на всички патогенни микроорганизми, като вируси, бактерии и паразити, в рамките на секунди, без
използване на химикали, водещи до опасни странични ефекти. Зъболекарите препоръчват УВ-стерилизаторите за
ежедневно съхранение и стерилизиране на четките за зъби. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или
се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/110025/semeen-sterilizator-na-chetki-za-zybi-i-samobrysnachka

Звукова четка за зъби с 3 режима на работа и УВ стерилизатор
Звукова четка за зъби с 3 режима на работа и УВ стерилизатор - за идеално почистване и/или избелване на зъбите и
здравословен масаж на венците. Работи с презареждаема литиева батерия. С ултравиолетова камера за стерилизация с
цел предпазване от вируси и зарази. Звукочестотна вибрация до 33000 удара в минута. 4 резервни глави (за 4-членно
семейство или резерва). Плаката се почиства идеално, зъбите се избелват максимално, а венците се заздравяват за
броени дни. Пести се време и паста за зъби, а ползването е удоволствие. Освен зъбите, отлично почиства и брекети,
фасети, импланти и зъбни протези. Проверено! Цена 89,00 лв. с ДДС. За подробности и поръчки заповядайте онлайн или
на място в магазин ТехноМаг, или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/110024/zvukova-chetka-za-zybi-s-3-rejima-na-rabota-i-uv-sterilizator

Професионални и персонални дрегери за алкохол
Професионален алкохолен тестер (дрегер) – Прецизен южнокорейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за измерване на
алкохолното съдържание в диапазон от 0 до 4 промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни
субстанции в дъха на човека. Подходящ за редовни проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни
дейности, свързани с професионално шофиране и неупотреба на алкохол. Притежаващ TUV/CE сертификат. Със сменяем
високопрецизен полупроводников сензор (същият, като в полицейските дрегери). В комплекта: алкални батерии АА 1.5V,
захранващ адаптор за включване в автомобила, 55 броя мундщуци, елегантна чантичка за съхранение и дръжка за
безопасно пренасяне на комплекта, инструкция за експлоатация на български език. Цена 192 лв.(с ДДС). Запитвания и
поръчки в е-магазина ТехноМаг или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/110023/profesionalni-i-personalni-dregeri-za-alkohol

Инхалации за болно гърло
Този уред, с помощта на полезното действие на парата чрез приставката за сауна, дълбоко почиства лицето и
внимателно премахва замърсяването и черните точки. Кожата остава по-дълга време свежа и хидратирана, изглежда
по-млада и по-блестяща. Уредът е идеален за употреба в домашни условия и може да се използва за дълбоко почистване
на следи от грим, за дълбоко почистване на порите и предотвратяване изсушаването на кожата. Има и приставка за
инхалация - предназначена за вдишване през носа и през устата. В студено време лигавицата в устната и носна кухна
става особено суха. Благодарение на инхалатора, лигавицата се овлажнява, което допринася за по лесно вдишване.
Успешно се лекува кашлица и трудно отхрачване. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www. TehnoMag.net или
на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994.
http://obiavidnes.com/obiava/110022/inhalacii-za-bolno-gyrlo

Инфрачервена лампа за нагревки /настолна/150W - 49.95 лева
Служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и
невралгии. Инфрачервената лампа е оптимизирана за облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът,
прасец или врат, както и за облекчение при обикновени настинки. Лампата може да се използва за терапевтични
облъчвания, в козметични салони, детски градини, промишлени предприятия, а така също и в домашни условия.
Употребата на инфрачервената лампа способства за повишаване на защитните сили на организма и устойчивостта му
към инфекциозни, простудни, костно-ставни заболявания и др. Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте
подробности и поръчайте в е-магазина www.Tehnomag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/110021/infrachervena-lampa-za-nagrevki-nastolna150w----4995-leva

Ароматизатори за дома и офиса
Домашен парфюм на клечки - различни видове.
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Насладете се на екзотичния вид и приятните меки аромати, които ще направят вашия дом или офис по-уютно място. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/110020/aromatizatori-za-doma-i-ofisa

Акумулираща универсална мини грейка
Акумулираща универсална мини грейка – само с 10 минутно зареждане тази свръхикономична грейка ще Ви топли от 2 до
4 часа в зависимост от околната температура. Подходяща за топлене на хора със „студени” крайници (ръце, крака,
гръб, корем, т.н.), а оттам и затопляне на цялото тяло. Също идеална за затопляне на легла и бебешки завивки.
Осигурете си повече топлина през студените дни. Вижте подробности и поръчайте в е - магазина ТехноМаг или на тел.
02/4224228, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/110019/akumulirashta-universalna-mini-greyka

Професионална козметика от Europe medical
Ако се нуждаете от крем, които да заличи Вашите бръчки, доверете се на испанската фирма Кашмара! Europemedical
предлага голямо разнообразие от кремове против бръчки на различни световни марки.
http://obiavidnes.com/obiava/110018/profesionalna-kozmetika-ot-europe-medical

Професионална козметика от Europe medical
Ако се нуждаете от крем, които да заличи Вашите бръчки, доверете се на испанската фирма Кашмара! Europemedical
предлага голямо разнообразие от кремове против бръчки на различни световни марки.
http://obiavidnes.com/obiava/110017/profesionalna-kozmetika-ot-europe-medical

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/110016/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

Страница 62/78

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

20.12.2015

Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/110015/ruski-ezik--individualno-obuchenie

РУМЪНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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/110014/rumynski--ezik--individualno-obuchenie

Kоли под наем Летище София
Имате нужда от трансфер или просто искате да наемете кола под наем? Тогава изберете Veger Rent a Car! Фирмата
разполага с богат автопарк на изгодни цени. Вашите желания ще бъдат предизвикателсво за нас.
Свържете се с нас на: (+359) 877 269 313 / 0700 16 771 или посетете: http://www.vegercar.com/
http://obiavidnes.com/obiava/110013/koli-pod--naem--letishte--sofiya

Индивидуално обучение по унгарски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по унгарски език в удобно за курсиста и за преподавателя време и с
подходяща интензивност по системите "Hungaro Lingua" и "Hallo! Itt Magyarorszag!, всички нива. Уроците може да се
провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи.
Цена: 10 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/110012/individualno-obuchenie-po-ungarski-ezik

ФИНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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/110011/finski-ezik--individualno-obuchenie

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.
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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/110010/individualno-obuchenie-po-turski-ezik

ГРЪЦКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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/110009/grycki--ezik--individualno-obuchenie

Индивидуално обучение по ШВЕДСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по шведски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата Rivstart. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 10 лева на учебен час.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/110008/individualno-obuchenie-po-shvedski-ezik

ФРЕНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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/110007/frenski--ezik--individualno-obuchenie

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
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Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/110006/individualno-obuchenie-po-angliyski-ezik

Изкупуване и Продажба на фирми АД,ЕАД,ООД,ЕООД,СД............././
Investconsult Group ltd.-ТЪРГОВСКО И ДРУЖЕСТВЕНО
задължения,данъчни и юридически проблеми.

ПРАВО:Изкупуване

и

Прехвърляне

на

фирми

със

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.
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 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.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Investconsult Group ltd.-Телефон за контакти и обслужване на клиенти:0886072288
За повече информация относно услугите които предлагаме-моля посетете блога ни http://topbg1.blogspot.bg
http://obiavidnes.com/obiava/110005/izkupuvane-i-prodajba-na-firmi-adeadoodeoodsd

НЕМСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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/110004/nemski-ezik--individualno-obuchenie

Сделки с търговски предприятия-Investconsult Group.........../
Investconsult Group ltd.-ТЪРГОВСКО И ДРУЖЕСТВЕНО
задължения,данъчни и юридически проблеми.

ПРАВО:Изкупуване

и

Прехвърляне

на

фирми

със

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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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 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.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Investconsult Group ltd.-Телефон за контакти и обслужване на клиенти:0886072288
За повече информация относно услугите които предлагаме-моля посетете блога ни http://topbg1.blogspot.bg
http://obiavidnes.com/obiava/110003/sdelki-s-tyrgovski-predpriyatiya-investconsult-group

Мартеници МИР-МАР на едро и дребно. Онлайн магазин МИРМИР - МАР произвеждаме мартеници от 2003г. През всички тези години натрупахме доста опит и сега за сезон 2016г.
сме подготвени с много актуални модели. Може да видите какво предлагаме на: http://martenici-bg.com/ Приемаме
поръчки на електронната ни поща bg_martenici@abv.bg и на телефон 0898 497 365 и 0898 493 205. Всички поръчки за
страната се изпращат с куриерска служба "Еконт Експрес", поръчката се плаща при получаването и на куриера. Цената
и времето за доставка е в зависимост от населеното място. Поръчките се изпълняват по реда на постъпване, с
предимство са по-големите. Поръчки над 500 бр. се изпълняват най-малко за 10 дни.
http://obiavidnes.com/obiava/110002/martenici-mir-mar-na-edro-i-drebno-onlayn-magazin-mir-

Индивидуално обучение по ИСПАНСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по испански език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Nuevo Ven”, „Espanol en marcha” или друга система по избор.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички
езикови елементи. Цена: 10 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/110001/individualno-obuchenie-po-ispanski-ezik

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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
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http://obiavidnes.com/obiava/110000/italianski--ezik--individualno-obuchenie

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/109999/individualno-obuchenie-po-portugalski-ezik

Индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански, френски, испански, португалски, румънски,
английски, немски, фински, унгарски, гръцки, турски, шведски. Обучението се провежда във всички нива според
Европейската езикова рамка (А1-C2) в удобно за курсиста и преподавателя време. Цената е 10 лева на учебен час (A1 –
B2) и 12 лв. на учебен час (С1 – С2).
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/109998/individualno-obuchenie

Френски език първо ниво-

за начинаещи

За повече информация:
GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира обучение по Френски език първо ниво- за начинаещи индивидуално и в малки групи..
График на занятията : стобразно времето ба курсистите
В учебния план са включени аудио и видео уроци.
Продължителност :30 учебни часа – два месеца
Цена 210 лева В посоченага цена за курса са включени учебните материали .
Учебна система – Campus 1
Предлагаме работа в малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
Възможност за разсрочено плащане и различни видове отстъпки.
За повече информация:
GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/109997/frenski-ezik-pyrvo-nivo------za-nachinaeshti

Английски език - корпоративно обучение
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
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e-mail: abilityschool@gmail.com
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Английски
гарантиращо бързо и качествено овладяване чуждия език .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
обучението обхваща :
- всички нива – общ английски от Elementary до Advanced по 50 учебни часа за всяко ниво .
Занятията се провеждат два пъти седмично по два или три учебни часа , в зависимост от създадения учебен план-график
.
- Бизнес английски - всички нива - по 50 учебни часа за всяко ниво
- Разговорни езикови курсове за поддържане на постигнатата езикова компетентност.
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски , български език
за чужденци .
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
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/109996/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

Интериорни и входни врати за Вашият дом!
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/109995/interiorni-i-vhodni-vrati-za-vashiyat-dom

Детективска Агенция ДИСКРЕТ 0888116420 Русе Велико Търново Шумен Варна
Детективска Агенция ДИСКРЕТ е специализирана единствено и само в областа на изневярата.
Установяване собственост на телефони автомобили и месторабота.Издирване на бивши и
настоящи адреси.Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
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0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/109994/detektivska-agenciya-diskret-0888116420-ruse-veliko-tyrnovo-shumen-varna

Детективска агенция АЯКС|Частен детектив Пловдив Стара Загора Ямбол
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 Skype : detectivebg.ajax
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/109993/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv-plovdiv-stara-zagora-yambol

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/109992/30-50-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/109991/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Най-изгодните цени за врати на българския пазар!
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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

Интериорни и входни врати за Вашият дом!
Врати АВС Ви предлага най-добрите цени на входни и интериорни врати. Само тук ще намерите богато разнообразие от
цветове и модели. Заповядайте в шоурума ни в гр. Варна на адрес, бул. 8-ми Приморски Полк, полигона над плувния басейн
по посока ж.к. Виница. Разгледайте и другите ни предложения тук http://www.vrati-abc.com/.
Тел: 052 493 684
Моб: 0899691035
mail: office@vrati-abc.com
web: www.VRATI-ABC.com
http://obiavidnes.com/obiava/109990/interiorni-i-vhodni-vrati-za-vashiyat-dom

Корпоративно обучение по английски ,български , немски , руски
За повече информация :.
Телефон за контакти 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира
Чуждоезиково обучение по :
Английски,
български език за чужденци
Немски
френски,
руски,
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
Бизнес английски - всички нива
Разговорни езикови курсове по посочените езици
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме също и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
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
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Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/109989/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--nemski--ruski

Болгарский язык для иностранцев
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. 0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Школа иностранных языков АБИЛИТИ организует индивидуальное и групповое обучение по болгарскому языку для
русскоговорящих . Обучение проводится на русском языке. Наши занимания от начального уровня (А1) до уровня эксперта
(С2).
Если Вы ведете бизнес в Болгарии, купили недвижимость, ездите на отдых, то обязательно нужно говорить на
болгарском .
В процессе обучения на курсах болгарского языка Вы сможете не только изучить язык, но и познакомиться с
особенностями, нравом и бытом болгарского народа.
Интересно изучать язык, с которым есть общий алфавит и в котором слова читаются так же, как у русского, но имеют
другое значение.
На курсах происходит ознакомление курсистов с общественными, культурными, экономическими и историческими
реалиями Болгарии, с целью максимально комфортной и быстрой адаптации в языковой среде.
Для обучения Вам не надо покупать учебник , т.к. наша школа предлагает свою систему обучения и методику.
Наша методика , которая предлагаем -очень современяя и актуальная . Она
заключается в совмещении коммуникативного подхода с логическим и естественным освоением необходимого
лексико-грамматического и фонетического материала .
Обучение предусматривает комплекс аспектов:
• Грамматика
• Фонетика
• Практика речи
• Чтение
• Аудирование
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. 0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/109988/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити предлага групово и индивидуално обучение по английски, немски , френски и руски за всички нива.
Подготовка за сертификати .
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
3 месеца /неинтензивен курс/,
1 месец /интензивен курс/
Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Цена от 100 лв. на ниво.
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Посещенията са
2 пъти в седмицата по 3 уч. часа - от понеделник до петък
съботно-неделен вариант.
Курсовете са съобразени със свободното време на обучаващите се.
Предлагаме и индивидуално обучение. Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително
съставен учебен план.
Предлагаме
- съвременно оборудвани учебни зали,
квалифицирани преподаватели
-отлични възможности за обучение
Удостоверение за покрито ниво
Безплатни тестове
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел. 0878 46 74 29
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/109987/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Частен Детектив Детективска Агенция,предлага следните
детективски услуги:
-Разкриване на изневери
-Пред бракови разследвания
-Разследване на фирми и общ анализ
-Намиране на изчезнали лица
-Разследване на криминални деяния
-Разследване на измами
-Разследване на лица
-Разследване на имуществено състояние
-Търсене на скрита заснемваща апаратура(видео наблюдение) и откриване
на микрофони.
Детективската Агенция работи на територията на следните градове:София,
Пазарджик,Пловдив,Стара Загора,Хасково,Бургас,Варна,Плевен,Русе,
Благоевград,Сандански,Петрич и др.
Дискретността на проведения разговор и на разследването Ви е гарантирано
на 100% от детективи Инкогнито.
За контакти: Г-н Иванов
тел:0894088838,0877696928
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/109986/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Продавам 5 дка в с. Отец-Кирилово, обл. Пловдив
Продавам обработваема нива 5дка , четвърта категория, в землището на с. Отец-Кирилово, имот номер 040006 ,
местността: Долен Пясък. Нивата се намира в близост до регулацията на селото.
Цена: 800лв/дка
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тел: 0887644838
http://apollon.net/la/oteckirilovo.html
http://obiavidnes.com/obiava/109985/prodavam-5-dka-v-s-otec-kirilovo-obl-plovdiv

Продавам 7.902 дка в с. Исперихово, общ. Брацигово
Продавам две обработваеми ниви, четвърта категория в село Исперихово, общ.Брацигово, обл.Пазарджик,
1)имот номер 140053 - 4.002дка
2)имот номер 130019 - 3.900дка до реката
цена: 800 лв/дка
http://apollon.net/la/isperihovo.html
тел: 0887644838
http://obiavidnes.com/obiava/109984/prodavam-7902-dka-v-s-isperihovo-obsht-bracigovo

Продавам нива в с. Добровница, обл. Пазарджик
Продавам нива 10.885 дка в с. Добровница, област Пазарджик, обработваема, четвърта категория (имот номер:108003,
108004 два имота един до друг)
цена: 1000 лв/дка
http://apollon.net/la/dobrovnica.html
тел: 0887644838
Email: s@apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/109983/prodavam-niva-v-s-dobrovnica-obl-pazardjik

Продавам земя в гр. Перущица, обл. Пловдив
Продавам няколко имота: ниви, стари лозя и градини в землището на град Перущица, обл. Пловдив.
цена: 850 лв./дка
http://apollon.net/la/perushtica.html
тел: 0887644838
Email: s@apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/109982/prodavam-zemya-v-gr-perushtica-obl-plovdiv

Продавам изоставена градина и лозе в с.Лозица, обл.Бургас
Продавам овощна градина-изоставена 9.600 дка номер:120006 и Лозе-изоставено 11.604 дка номер: 170008 в с.Лозица
общ.Сунгурларе, област Бургас.
цена:400 лв/дка
Тел.: 0887644838
http://apollon.net/la/lozica.html
http://obiavidnes.com/obiava/109981/prodavam-izostavena-gradina-i-loze-v-slozica-oblburgas

Продавам 27дка с. Братя Даскалови
Продавам земеделска земя 27дка на едно място, в землището на с. Братя Даскалови, област Стара загора.Води се лозе но
половин имот е младо но изоставено лозе и другия половин е нива. Наблизо минава и отклонение от газопровод.Имот
номер: 077070 - 27.001дка. Подходящ е за лозе, лавандула, орехи и други насаждения.
Цена: 550 лв/дка (281 Евро)
http://obiavidnes.com/obiava/109980/prodavam-27dka-s-bratya-daskalovi

Давам под наем земя 37дка с лице на асфалт град Враца
Давам под наем земя 36.862дка с 132метра лице на кръстовището на околовръстно шосе на град Враца и пътя за
Монтана. Близо до града, дългосрочен наем, изключително комуникативно и стратигическо място оживено, с голям
поток трафик и лесен достъп.Подходящ е за автокъща, строителни материали, склад, паркинг, игрище за пейнтбол и др.
Парцелът може да се отдава и на части. По договаряне
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http://obiavidnes.com/obiava/109979/davam-pod-naem-zemya-37dka-s-lice-na-asfalt-grad-vraca

Купувам работещи и не работещи дизелови помпи и дюзи
Купувам работещи и не работещи дизелови помпи и дюзи на следните марки: Bosch, Denso, Delphi, Siemens. Работя с
куриерска фирма Еконт за цялата страна. тел: 0878 449 448
http://obiavidnes.com/obiava/109978/kupuvam-raboteshti-i-ne-raboteshti-dizelovi-pompi-i-dyuzi

Купувам работещи и не работещи дизелови помпи и дюзи
Купувам работещи и не работещи дизелови помпи и дюзи на следните марки: Bosch, Denso, Delphi, Siemens. Работя с
куриерска фирма Еконт за цялата страна. тел: 0878 449 448
http://obiavidnes.com/obiava/109977/kupuvam-raboteshti-i-ne-raboteshti-dizelovi-pompi-i-dyuzi

Д
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/109976/detektivska-agenciya-foks-blagoevgrad-petrich-sandanski-bansko

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/109975/kachestveni-vrati-na-dostypni-ceni

алуминиеви врати
Алуминиева врата за баня, цвят Светъл дъб
Технически характеристики на алуминиева врата за баня:
Водоустойчиви
Гумено уплътнение на крило и каса
Посока на отваряне: L и R - фалцови
Размер ( крило + каса ): – 68см./196см.
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Каса: 4см.
Крило: 5см
Панти: 2 бр.
Пълнеж: PVC хънтър – 2см.
Дръжки: РОЗЕТКИ
МОНТАЖ: ЩОК
Производство: България
http://obiavidnes.com/obiava/109974/aluminievi-vrati

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 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/109973/izkupuvame-firmi---eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarn

Страница 75/78

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

20.12.2015

СЪДЕЙСТВИЕ за Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения - Изкупуване , Прехвърляне +
Освобождаване от Солидарната Отговорност .
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД 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/109972/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlya

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 със
Задължения + ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
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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/109971/pokupko---prodajba-i-prehvyrlyane-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--

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/109970/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЛЕСНА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ ОТ УЮТА НА СОБСТВЕНИЯТ ВИ ДОМ ! ЗА
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ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/109969/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

Сделки с търговски предприятия;.......---Предлагаме съдействие за продажба на фирми пред изпадане в неплатежоспособност,със задължения,данъчни и
юридически проблеми.
Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма,ново седалище и адрес за кореспонденция извършване на пълна промяна
на обстоятелствата.Освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Чести въпроси при Продажба на Фирма-ВЪПРОС: При продажба на фирма ЕООД ООД със задължения старият
собственик носи ли отговорност?
ОТГОВОР-и информация относно услугите които предлагаме-моля посетете блога ни http://topbg1.blogspot.bg
http://obiavidnes.com/obiava/109968/sdelki-s-tyrgovski-predpriyatiya----

Изкупуване и Продажба на фирми АД,ЕАД,ООД,ЕООД,СД./
Предлагаме съдействие за продажба на фирми пред изпадане в неплатежоспособност,със задължения,данъчни и
юридически проблеми.
Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма,ново седалище и адрес за кореспонденция извършване на пълна промяна
на обстоятелствата.Освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Чести въпроси при Продажба на Фирма-ВЪПРОС: При продажба на фирма ЕООД ООД със задължения старият
собственик носи ли отговорност?
ОТГОВОР-и информация относно услугите които предлагаме-моля посетете блога ни http://topbg1.blogspot.bg
http://obiavidnes.com/obiava/109967/izkupuvane-i-prodajba-na-firmi-adeadoodeoodsd

0882551735 фини шпакловки.4лв. гипсова шпакловка.4лв. латекс.2лв. топлоизолация.10лв..
обръщане покрай дог
0882551735-бз почивен ден,започване веднага.
Фини шпакловки.-3лв.-4лв.
Гипсова шпакловка.3лв.-4лв.
Латекс.2лв.
Топлоизолация.
Обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни илй измазване-6лв.
Мазилки.
Замазки.Зидария,Минерални мазилки и др.
ЦЕНИТЕ МОЖЕ ДА СЕ ДОГОВАРЯТ,КАЧЕСТВОТО СЕ ЛИЧИ НА МОМЕНТА,
МАЙСТОР С ДЪЛГОДИШНА ПРАКТИКА ,РАБОТИ СЕ БъРЗО И ЧИСТО.
КРАТКИ СРОКОВЕ ЗА ДОВЪРШЕН РЕМОНТ.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА.
http://obiavidnes.com/obiava/109966/0882551735-fini-shpaklovki4lv-gipsova-shpaklovka4lv-lateks2lv-toploizolaciya
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