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ЧЕХИЯ - РАБОТА В СКЛАДОВИ БАЗИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Чехия - работа в складови бази за мъже и жени до 55 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 100 крони/час, 1100 ЕВРО/месец , осигурена квартира, трудов договор, осигуровки по чешкото
законодателство, които са валидни за България.
Изисквания:
- Възраст до 55 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, 100 крони/час – 1100 EUR/месец.
- Работа на трудов договор.
- Осигуряване според изискванията на чешкото законодателство.
- Осигурена квартира.
- Аванси всяка седмица до заплата.
Телефон за връзка : 0877 25 41 39 , 0893 27 21 83
http://obiavidnes.com/obiava/110943/chehiya---rabota-v-skladovi-bazi-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 .
- 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/110942/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.
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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/110941/chehiya---rabotnici-v-ceh-za-sandvichi-i-torti

ЧЕХИЯ - НАБИРА РАБОТНИЦИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Работници за Чехия без посредници в България - мъже , жени , семейства до 55 години :
- Складови работници : пакетиране и сортиране на хранителни и нехранителни продукти .
- Заводи за производство на пластмасови изделия , за перилни и почистващи препарати .
- Селско стопанство и животновъдство .
- Пивоварни заводи : "Козел" , " Гамбринус ", " Старопрамен " , " Крушовице”.
- Цехове за сандвичи и салати , фабрики за парфюми и бисквити , цех за кисело мляко , завод за шоколад .
- Складове на Кауфланд, Билла, Теско, Глобус, Алберт , Лидл .
- Птицекланица , фабрика за пастет .
- Строителство широкоспектърен профил .
- Общи работници в строителството .
- Заварчици на СО2 , аргон , електрод .
- Шлосери .
- Ел. техници .
- Електрокаристи .
Заплата от 700 – 1400 евро , в зависимост от позицията. Трудов договор , социални и здравни осигуровки по чешкото
законодателство поети от работодателя, които се признават и в България. Седмичен аванс от 40 - 60 евро, заплатата
е на следващия месец от 10 - 20 число за предходния . Не се изисква опит и владеенето на език . Осигурена квартира ,
към някои от позициите е безплатна. Работата не е сезонна , а постоянна . Готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39 , 00420 777 073 926
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/110940/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/110939/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 .
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Телефон за връзка : 00420 777 073 926 , 0877 25 41 39 , 0893 27 21 83
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/110938/chehiya---skladovi-rabotnici-i-elektrokaristi-bez-posrednici

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/110937/chehiya---rabota-v-z-d-shkoda

Инкубатори
Избери качество а не цена !!!Виж преди да платиш !!! Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на
люлката от : 40яйца,60,80,100,и 120 броя яйца. Поемаме гаранция за своите инкубатори за един сезон.Начина за
употреба е лесен дори за начинаещти клиенти.Инкубаторите са предназначени за домашна употреба.На люлката няма
гнезда поради това може да се слагат всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с
цифров дисплей с точност до 0.01градуса.Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната.Заповядайте на
сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/110936/inkubatori

Всякакви строително-ремонтни дейности и преустройства
Груб строеж , зидария ,къртене , всякакви ремонти на покриви , вътрешни и външни топлоизолации ,машинна мазилка и
замазка , машинно боядисване , хидроизолации , облицовка с камък , замазка , гипсова мазилка и шпакловка , усвояване на
тераси , обръщане на ъгли ,сатен гипс , теракот , гранитогрес , фаянс , колор кит , латекс ,всякакви декорации и
декоративни мазилки , боя , тапети ,всякакви нестандартни изпълнения с гипсокартон , окачени тавани , скрито
осветление , ВиК ,Ел.инсталации ,ОиВ и др .Оглед , безплатни консултации ,професионализъм , коректност , кратки
срокове . Тел . за контакт - 0878 78 23 88 - Антон Стоянов .
http://obiavidnes.com/obiava/110935/vsyakakvi-stroitelno-remontni-deynosti-i-preustroystva

GSM Сервиз Соларис
http://www.gsmsolaris.com/
Сервиза е първия и с над 2-годишен опит в смяната на стъкла на мобилни апарати.
Ако Вашият телефон изглежда така като на снимките.
Не се тревожете, това може да бъде оправено ! И то на прилична цена, бързо и лесно.
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Цените са с включена отстъпка и най- ниската е 44 лева
SAMSUNG GALAXY FAME (S6810) - 44 лв
GALAXY Core (i8262, i8260)стъкло+тъч- 55 лв
GALAXY S Duos (S7562, S7560)стъкло+тъч- 55 лв
TREND Lite (S7390, )стъкло+тъч- 55 лв S2 (i9100, i9105)- 64 лв
S2 (i9100, i9101, i9105)-64 лв
S3 mini (i8190, i8200) - 64 лв
S3 (i9300,i9301,i9305) - 64 лв
S4 mini (i9190, i9192, i9195) - 76 лв
S4 (i9505, i9500)-84 лв
S4 ACTIV (i9295) -Стъкло+Тъч-100 лв
S5 mini (G800F, G800H)-112 лв
S5 (G900F, G900H)-112 лв
Nexus (i9250)- 96 лв
Note (N7000)- 84 лв
Note 2 (N 7100)- 84 лв
Note 3 (N9005,)- 112 лв
Galaxy S5 mini G800 - 100
Samsung S4 Active I 9295 - 100
Samsung G850 Galaxy Alpha - 100
Samsung Galaxy Note 4 N910 -140
Iphone 4 - 70
Iphone 5C - 120
Iphone 5S - 120
Iphone 5G - 100
Iphone 6G - 120
Iphone 6G+ - 180
LG Nexus 5 D821 - 100
LG G2 - 100
LG G2 mini - 80
LG G3 mini+ -120
LG G3 / D855 - 120
HTC One M8 -100
HTC One Mini 2 - 100
HTC One M7 - 80
Sony Xperia Z3 / D 6600 - 150
Sony Xperia Z3 Compact - 149
Sony Xperia Z1 - 109
Sony Xperia Z1 Compact - 110
Nokia lumia 925- 120 лв
Sony Z, - 109 лв
Снимките са във фейсбук страницата на сервиза.
Качеството е много високо. Използва се фабрично стъкло за смяна. Може и смяна на лайсната по желание на клиента.
Телефонът трябва да бъде напълно изправен с изключение на счупеното предно стъкло (тъча трябва да работи при
Самсунг ).
Време за ремонт 2 дни.
Пощенските разходи са за сметка на клиента.
1.телефона се изпраща с куриер по избор на адреса на сервиза или се носи лично в сервиза. гр.Сливен бул.Цар Освободител
45, сервиз Соларис
2.след два дни го получавате и заплащате ремонта с наложен платеж за въпроси пишете лично.
Предлагаме цели дисплеи на супер ниска цена. за ес3 - 180лева, за ес4- 230лева, за ноте2 - 230 лева, за ес3мини - 130 лева, за
ес4мини - 180 лева.
ВНИМАНИЕ !
Телефоните се правят с ОСА безпрахова вакуумна технология на залепване, която се използва фабрично.
Не използваме течни лепила и не повреждаме дисплейте.
Гаранция от един месец.
Ремонта е гарантирано 100% успешен само при нас.
При счупване на дисплея при ремонт, той се заменя с нов оригинален за наша сметка
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Моделите, който се поправят се увеличават, ако не виждате вашия модел само напишете запитване като съобщение.
Може да използвате Viber за контакт. или фейсбук за контакти
https://www.facebook.com/gsmsolaris
http://www.gsmsolaris.com/
http://obiavidnes.com/obiava/110934/gsm-serviz-solaris

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/110933/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

0887232146, фини шпакловки - гаранция за качество. гипсова шпакловка - гаранция за качество.
латекс
0887232146ДОГОВАРЯНЕ фини шпакловки.
гипсова шпакловка.
латекс.
топлоизолация.
обръщане покрай дограма и врати, с поставияне на лайсни или измазване.
минерални мазилки.
гипсова мазилка.
пръскана мазилка.
замазки.
зидария.
МАЙСТОР С ДЪЛГОДИШНА ПРАКТИКА В СТРОИТЕЛСТВОТО.
КОРЕКНО.качествено
КАЧЕСТВЕНО.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА.
http://obiavidnes.com/obiava/110932/0887232146-fini-shpaklovki---garanciya-za-kachestvo-gipsova-shpaklovka---garanciya-

0882551735,ДОКАЗАНО КАЧЕСТВО. фини шпакловки. гипсова
Започване веднага
0882551735,чсно лице
-фини шпакловки.
-гипсови шпакловки.
-обръщане покрай пвц дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
-топлоизолация.
-гипсова мазилка.
-пръскана мазилка.
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-минерални мазилки.
-зида и измазва комини.
-замазки.
-зидария.
майстор с дългодишна практика в стройтелството.
-гарантирано качество.
-зида и измазва комини.
-започване веднага.
Галерия
http://obiavidnes.com/obiava/110931/0882551735dokazano-kachestvo--fini-shpaklovki--gipsova

Лесна надомна работа за всеки от уюта на собствения ви дом
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/110930/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Градински комплект от изкуствен ратан
Комплектът се състои от:
Диван (2бр.) с размери 140х90х64см.
Ъгъл (1бр.) с размери 90х90х64см.
Маса ( 1бр). с височина 45см, диам. 60см.
Цвятна комплетка - кафе
Бежови възглавници.
http://obiavidnes.com/obiava/110929/gradinski-komplekt-ot-izkustven-ratan

Декоративна ваза от дърво 3 части
Декоративна ваза за цветя от дърво състояща се от 3 части
Комплектът съдържа 3 вази, които влизат една в друга
Размери:
XL: 33х86х30см
L: 26х75х23см
M: 20х64х16см
Редовна цена: 97,00лв. с ДДС
http://obiavidnes.com/obiava/110928/dekorativna-vaza-ot-dyrvo-3-chasti

Градински комплект от изкуствен ратан 4 стола и маса
Комплекта съдържа 4 стола и маса.
http://obiavidnes.com/obiava/110927/gradinski-komplekt-ot-izkustven-ratan-4-stola-i-masa
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Градински комплект от изкуствен ратан
Комплект от изкуствен ратан.
Съдържа:
2 броя единични стола
1 брой диван двойка
1 брой маса със стъкло
ЦЕНА ЗА 10 КОМПЛЕКТА: 400,00лв. с ДДС
ЦЕНА ЗА 5 КОМПЛЕКТА: 420,00лв. с ДДС
http://obiavidnes.com/obiava/110926/gradinski-komplekt-ot-izkustven-ratan

Комплект Марискакса
Комплект от естествен ратан.
Модел: Марискакса
Размери:
Стол:58х59х83см
Пейка:115х59х83см.
Маса: диам.60см, височина 68см, деб. на стъкло 5мм
http://obiavidnes.com/obiava/110925/komplekt-mariskaksa

Евтини блиндирани врати – Пловдив
Директен вносител- най-добрите врати, на най-добри цени!
Страхотни цени на блиндирани врати в Пловдив!
Заповядайте в нашия шоурум на адрес пл. "Антон Чехов" 5 (до моста на Герджика)!
Предлагаме разнообразие от модели и цветове!Нови модели блиндирани врати!
телефони за контакт:
032207039
0899691016
http://www.vrati-plovdiv.com/?cat=7
http://obiavidnes.com/obiava/110924/evtini-blindirani-vrati--plovdiv

Пациентски вестник - за тези, които искат да знаят
Пациентски вестник - информационно издание на фондация "Теодора Захариева" - не само за пациентите, а и за тези,
които искат да знаят
http://obiavidnes.com/obiava/110923/pacientski-vestnik---za-tezi-koito-iskat-da-znayat

Детективска Агенция ДИСКРЕТ Благоевград Сандански Петрич Банско
Детективска Агенция ДИСКРЕТ е специализирана единствено и само в областа на изневярата.
Установяване собственост на телефони автомобили и месторабота.Издирване на бивши и
настоящи адреси.Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/110922/detektivska-agenciya-diskret-blagoevgrad-sandanski-petrich-bansko

Брандиране на витрини,автомобили,рекламни надписи,табели,букви,печат
Рекламна агенция Бранд Вижън предлага изработка,доставка и монтаж на надписи и графики от пвц фолио плотерно
рязано или печат.Рекламно оформление на магазини,търговски обекти и офиси.Брандиране на автомобили,витрини,стени
и др.Рекламни табели,широкоформатен печат на различни видове фолио,монтаж на фолио за стъкло и др.
http://obiavidnes.com/obiava/110921/brandirane-na-vitriniavtomobilireklamni-nadpisitabelibukvipechat
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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/110920/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv-plovdiv-stara-zagora-yambol

Външна реклама
Рекламна агенция Бранд Вижън предлага изработка и монтаж на външна реклама,широкоформатен печат върху
фолио,винил,перфо фолио,хартия и др.Доставка и монтаж на фолио за стъкло.
http://obiavidnes.com/obiava/110919/vynshna-reklama

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност, коректност, професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби , издирване на лица,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/110918/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnost-korektnost-profesional

Карикатури по снимка, ръчна изработка
Изненадайте близки и приятели с оригинален подарък по ваша идея! Впуснете въображението си и опишете това, което
е най-близо и най-добре олицетворява човекът за когото е подаръкът.
Стилът е баланс между илюстрация, шарж и портретна прилика, като Вие определяте степента на комедията и
преувеличението.
Смесена техника за максимално добър ефект : акварел, цветни моливи, пастел и туш
* Базовите цени са за едно лице, за всяко следващо лице + 20лв, за групови карикатури и портрети включващо много лица
цената е по договаряне.
* Изобразяване на превозно средство, животно или архитектура + 10лв
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*За поръчка на други размери различни от изброените по-долу цените са по договаряне
КАРИКАТУРА:
размер А4 – 40 лв ( цена с включена рамка + 10 лв )
размер А3 - 50 лв ( цена с включена рамка + 20 лв)
размер 35х50 см - 60лв ( цена с включенa рамка + 25 лв)
Пишете на gallery@nikitaart.eu за повече информация относно карикатури и портрети по поръчка.
Повече на: http://nikitaart.eu/karikaturi/
Facebook: https://www.facebook.com/NikitaART.eu
http://obiavidnes.com/obiava/110917/karikaturi-po-snimka-rychna-izrabotka

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/110916/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Маркови парфюми Dolce & Gabbana
Dolce & Gabbana е световна марка, доказали се от години на пазара. Парфюмите им са желано притежание за всяка
жена или мъж.
http://obiavidnes.com/obiava/110915/markovi-parfyumi-dolce--gabbana

Безупречен ремонт и боядисване на автоинтериор и авто интериорни пространства
Професионално боядисване на кожа, автомобилни седалки, волани, мека мебел, детайли от интериора.
Ремонт на пластмасови волани, ръкохватки, кори на врати и други.
Експертно мнение, консултация и решения, по всякакви проблеми, свързани с автомобилния интериор.
Работим с куриери в България и ЕС.
Повече за нас на адрес:
www.avtointerior.com
„АВТОИНТЕРИОР” 2000 Тел. 0878 254 354
http://obiavidnes.com/obiava/110914/bezuprechen-remont-i-boyadisvane-na-avtointerior-i-avto-interiorni-prostranstva

Боядисване на износени кожени салони
Автоинтериорни и авторемонтни услуги от всякакъв вид, Безупречен ремонт и боядисване на автоинтериор и авто
интериорни пространства, авто кокпит, салон, купе на автомобили, детайли от пластмаса и кожа, волани и седалки
изработени от пластмаса или кожа.
Гарантираме, че всички обработени и ремонтирани от нас детайли и сглобки стават като нови без ненужно
претапициране както биха направили много автотапицери.
Повече за нас на адрес WWW.AVTOINTERIOR.COM
АВТОИНТЕРИОР 2000 Тел. 0878 254 354
http://obiavidnes.com/obiava/110913/boyadisvane-na-iznoseni-kojeni-saloni

маркови парфюми Diesel
Парфюмите на Diesel са актуални и съвременни, в няколко серии за мъже и жени.
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http://obiavidnes.com/obiava/110912/markovi-parfyumi-diesel

Маркови парфюми Davidoff
Davidoff са аромати вдъхновени от флората и фауната - оригинален продукт, който не е за подценяване.
http://obiavidnes.com/obiava/110911/markovi-parfyumi-davidoff

Интериорни врати Порта Нова Пловдив
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/110910/interiorni-vrati-porta-nova-plovdiv

Стик за селфи с вграден Bluetooth
Стик за селфи с вграден Bluetooth
Селфи стик -Удължител за селфи -Селфи монопод със вграден Блутут
Новият монопод с вграден Bluetooth бутон за по-лесно и удобно снимане
Mono Pod поставка и удължител за телефон, фотоапарат или камера за лесни и винаги перфектни портретни снимки.
Съвместимост с Apple Iphone и Android от 3.0 нагоре.
500 г. максимална маса на прикаченото устройство.
Дължина от 20 см. до 97 см. Обща дължина с дръжката и стойката 110 см.
Капацитет на батерията: 45mAh.
Зареждане напрежение: DC 5V.
Време за зареждане: 1 час.
Време на готовност: 100 часа.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/110909/stik-za-selfi-s-vgraden-bluetooth

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

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
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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/110908/limfomat---aparat-za-limfen-drenaj

Детоксикатор
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 245лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА !
КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 350.00 лв., Вие получавате като БОНУС : .
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ +
АЛУМИНИЕВ, ЗАКЛЮЧВАЩ СЕ КУФАР / 36лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР -265лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 350 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един); комплексно решение на телесните проблеми:
наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, цена: 480 лв !
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/110907/detoksikator

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,

Страница 11/99

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

10.01.2016

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
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/110906/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Терапевтичен апарат за повлияване на дископатии
Терапевтичен апарат за повлияване на дископатии
Терапевтичен апарат за физиотерапевтично лечение на болки в гърба, дискова херния
ДИСКОПАТИЯ , ошипяване на гръбнака, деформации на гръбначните дискове, дископатии !!!
Уред за терапия на кръста и гръбначния стълб .
АШИ ЕЛЕКТРОДИ
ИНФРАЧЕРВЕНА ТЕРАПИЯ
МАГНИТНА ТЕРАПИЯ
ТОПЛИННА АКУПУНКТУРНА ТЕРАПИЯ
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/110905/terapevtichen-aparat-za-povliyavane-na-diskopatii

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:
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• Не загрява въздуха (при студен въздух съдържанието на кислород е по-високо)
• Не вдига прах (защото не завихря въздуха)
• Не пуши (не е необходим комин)
• Безшумно действие (без вентилатори)
• Лечебно действие (инфрачервената топлина помага при: високо кръвно налягане - подобряват кръвообращението и го
стабилизират;
болки в гърба; хронични болки в мускулите; шипове; бронхити; тонзилити; астма; простудни заболявания;
отслабване и изтощение на организма; възпаление на уши, нос, гърло; артрит, радикулит, ревматизъм, дископатии,
шипове;
облекчават работата на бъбреците; стрес; намаляват целулита -инфрачервената кабина е важно допълнение към всяка
антицелулитна програма)
• Икономична: 400 W ( около 0.10 лв. на час)
Тегло 700 гр Размери 100 / 57 см
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/110904/topleshta-kartina-s-infracherveno-nagryavane

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

Масажните легла "MagicPRO 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и
лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
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O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката " MagicPRO 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/110903/masajna-kushetka-magicpro-2

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
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/110902/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за козметични салони, така и за домашно ползване
Предназначен както за професионална употреба от козметични салони, така и за домашно ползване
Характеристики:
Апаратът включва 4 приставки (електрода), които се подменят в зависимост от мястото на третиране.
Интензитетът на работа може да се променя според чувствителността на кожата.
Дарсонвализацията е лечебен метод.
Чрез нея се получава дразнене на нервните окончания и на нервните апарати в кожата и по рефлекторен
път се причинява кратко свиване на кръвоносните съдове, последвано от продължителното им разширение и засилване на
притока на кръв в кожата,
което води до подобряване на обмяната на веществата в нея. Токът на Дарсонвала намалява възбудимостта на нервните
окончания в кожата,
които възприемат болката и има обезболяващ ефект. В резултат на всичко това тонусът на кожата и подлежащите
тъкани се повишава,
увеличава се еластичността на кожата и на стените на кожните съдове, подобрява се дейността на мастните жлези.
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Високочестотният ток,
действа антисептично на кожата, т.е. унищожава бактериите, които могат да предизвикат възпаления,
облекчава самите възпаления и стимулира кръвообращението на кожата. Резултатът е по-свежа, по-чиста и
по-тонизирана кожа.
Процедурите с дарсонвал трябва да бъдат част от всяко почистване на кожата.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/110901/darsonval-za-tonizirana-i-elastichna-koja

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/110900/yonizatori-ozonotor-za-vyzduh-i-voda

маркови парфюми Christian Dior
Christian Dior е баранд изиграл водещо развитие не само в модата, но и парфюмерията.Вече повече от половин вег е
световно признат като единин от най-добрите аромати.
http://obiavidnes.com/obiava/110899/markovi-parfyumi-christian-dior

Инкубатори за люпене на яйца
Избери качество а не цена !!!Виж преди да платиш !!! Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на
люлката от : 40яйца,60,80,100,и 120 броя яйца. Поемаме гаранция за своите инкубатори за един сезон.Начина за
употреба е лесен дори за начинаещти клиенти.Инкубаторите са предназначени за домашна употреба.На люлката няма
гнезда поради това може да се слагат всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с
цифров дисплей с точност до 0.01градуса.Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната.Заповядайте на
сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/110898/inkubatori-za-lyupene-na-yayca

ВРАТИ - интериорни, входни, блиндирни, стъклени и алуминиеви.
Очакваме Ви със свежи идеи за дома и голямо разнообразие от модели на ниски цени!
Заедно можем да направим по-уютен Вашия дом с висококачествените ни входни и интериорни врати.
Ако желаете , можете да се възползвате от монтаж и демонтаж срещу допълнително заплащане .
Очакваме ви!
Адрес: бул.Сливница , бл.173,( до Lidl на Захарна фабрика).
http://obiavidnes.com/obiava/110897/vrati---interiorni-vhodni-blindirni-stykleni-i-aluminievi

Маркови парфюми Chloe
Chloe Chloe подарява на жените великолепие и разкош със своите парфюми. Модна къща Chloe, основана преди 50 години,
не спира да се ползва със световна слава и качесвто.
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http://obiavidnes.com/obiava/110896/markovi-parfyumi-chloe

Курсове по разговорен английски
Разговорен английски език с IH Sofia
за кого е предназначен курсът по разговорен английски език?
Разговорните курсове по английски език са с преподаватели с роден английски и усъвършенстват устния ви английски
език, комуникативните ви умения и подготовката за изпити.
Разполагаме с групи за различни нива на владеене: от ниво А2 до С1.
цели и оценка
Целта е да ви помогнем да научите английски език така, че да го ползвате свободно.
Преподавателите ни създават материали и избират теми, които са интересни за вас, и целят вашия напредък в:
Свободното ползване и точност на изказ
Произношението и интонацията
Идиомите и изразите
Културните аспекти на езика и моделите на взаимодействие
Оценка
Директна индивидуална помощ от преподавателя
Курсът може да бъде полезен при подготовката ви за изпити като FCE, CAE, IELTS, TOEFL
преподавателите
Преподавателите ни са с университетско образование, следдипломни квалификации в преподаването на език и с богат
опит по целия свят.
Преподавателите ни редовно се обучават допълнително и посещават редица квалификационни курсове през годината.
структура и методология
Курсът е 8 астрономически часа в месеца.
Системата ни за онлайн управление на курсовете ClassMaster позволява проследаване на прогреса 24/7.
Малките групи дават възможност за оптимално участие в процеса.
Прилагаме модерни методологии и групови дейности, за да развием увереността ви в устното общуване на английски.
структура и методология
Курсът е 8 часа в месеца.
Системата ни за онлайн управление на курсовете ClassMaster позволява проследаване на прогреса 24/7.
Малките групи (6-12 ученика) дават възможност за оптимално участие в процеса.
Прилагаме модерни методологии и групови дейности, за да развием увереността ви в устното общуване на английски.
цени
Цената на разговорния курс по английски е 120 лв за 8 астрономически часа в рамките на 1 месец.
Цената включва материали и международно признат сертификат.
дати:
Обадете ни се, за да научите за предстоящите ни разговорни курсове по английски език – 0899 937 129 / info@ihsofia.com
http://obiavidnes.com/obiava/110895/kursove-po-razgovoren-angliyski

Маркови парфюми Chanel
Chalen - уникалният аромат на Коко Шанел, който наложи революция в парфюмите. Chanel е еталон и символ на добрия
вкус и класа.
http://obiavidnes.com/obiava/110894/markovi-parfyumi-chanel

Сделки с търговски предприятия-Investconsult Group.
Покупко-Продажба на Фирми,Бизнес,Бизнес-Активи,акции,дружествени дялове.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
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доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма, ново седалище и адрес за кореспонденция извършване на пълна промяна
на обстоятелствата.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
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.
Investconsult Group ltd.
Телефон за контакти и обслужване на клиенти:0886072288 без почивен ден.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
За повече информация относно услугите които предлагаме - моля посетете блога ни
http://obiavidnes.com/obiava/110893/sdelki-s-tyrgovski-predpriyatiya-investconsult-group

Изкупуване и Продажба на фирми АД,ЕАД,ООД,ЕООД....
Покупко-Продажба на Фирми,Бизнес,Бизнес-Активи,акции,дружествени дялове.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма, ново седалище и адрес за кореспонденция извършване на пълна промяна
на обстоятелствата.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
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.
Investconsult Group ltd.
Телефон за контакти и обслужване на клиенти:0886072288 без почивен ден.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
За повече информация относно услугите които предлагаме - моля посетете блога ни
http://obiavidnes.com/obiava/110892/izkupuvane-i-prodajba-na-firmi-adeadoodeood

Частен Детектив Иван Иванов- Изневярата и Предателст
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
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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/110891/chasten-detektiv-ivan-ivanov--iznevyarata-i-predatelstvoto

Лесна надомна работа за всеки от уюта на собствения ви дом
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/110890/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Неделен курс по фински език – първо ниво
Учебен център Орбис организира неделен курс по фински език, първо 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 неделя от 10.00
до 13.00, всичко 60 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало: 17.01.2016г.
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/110889/nedelen-kurs-po-finski-ezik--pyrvo-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
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

Страница 18/99

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

10.01.2016

Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/110888/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/110887/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/110886/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
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/110885/kurs-po-nemski-ezik-vtoro-nivo

Курс по гръцки език – А1
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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/110884/kurs-po-grycki-ezik--a1

Маркови парфюми Cerruti
Освежаващия и лек аромат на Cerruti носи вдъхновение за ссеки мъж. Разширете колекцията си от парфюми с тези на
италианският дизайнер Нино Черути.
http://obiavidnes.com/obiava/110883/markovi-parfyumi-cerruti

ВАРНА КАР РЕНТАЛ отдава леки автомобили под наем, 6+1
ВАРНА КАР РЕНТАЛ отдава леки автомобили под наем, 6+1 /rent a car/ – 20-75 лв/ден, депозит, безплатна доставка при
повече от 2 дни, каско, винетка. Безплатна доставка до летище Варна.
http://obiavidnes.com/obiava/110882/varna-kar-rental-otdava-leki-avtomobili-pod-naem-61

Входна врата
Дебелината на крилото е 70мм, а възможните посоки на отваряне са: навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява,
навън/дясна. Структурата на крилото представлява два 10мм. МДФ- ламинирани панела, а за шумо- и топлоизолация е
добавена каменна вата. Лицевият и задният панел са с красива фрезована шарка, която придава стилна завършеност на
модела. Касата е регулируема и може да облече зид с дебелина до 34см (с възможност и до 40 см срещу допълнително
заплащане). Вратата е снабдена с две независими заключващи системи DAF- моноблок всяка с по три активни шипа,
като към модела е добавена и трета скрита ключалка тип „резе“ от вътрешната страна.
http://obiavidnes.com/obiava/110881/vhodna-vrata

Вечерен курс – английски език В1
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 12 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/110880/vecheren-kurs--angliyski-ezik-v1

Курс по английски език А2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език. По време на обучението се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се акцентира

Страница 20/99

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

10.01.2016

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 12 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/110879/kurs-po-angliyski-ezik-a2

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/110878/kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a1

Вечерен курс по испански език за начинаещи
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/110877/vecheren-kurs-po-ispanski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по испански език – A1
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
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Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/110876/kurs-po-ispanski-ezik--a1

Разговорен курс по бразилски език
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/110875/razgovoren-kurs-po-brazilski-ezik

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/110874/vecheren-kurs-po-brazilski-portugalski-za-nachinaeshti

Португалски език- разговорен курс
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/110873/portugalski-ezik--razgovoren-kurs

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.

Страница 22/99

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

10.01.2016

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/110872/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/110871/portugalski-ezik-za-nachinaeshti--syboten-kurs

Португалски език за начинаещи – дневен курс
Учебен център Орбис организира дневен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, провежда се сряда и петък от 10.00 до 13.00 часа. Цена 160 лв. Начало: 20.01.2016г
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/110870/portugalski-ezik-za-nachinaeshti--dneven-kurs

КУРС ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК - първо ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично (сряда и петък) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 20.01.16г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
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http://obiavidnes.com/obiava/110869/kurs-po-portugalski-ezik----pyrvo-nivo

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК – B2
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/110868/kurs-po-frenski-ezik--b2

Блиндирани входни,интериорни,стъклени и алуминиеви врати на ниски цени
Заповядайте във ВРАТИ БУРГАС и се потопете в голямото многообразие от висококачествени входни и интериорни
врати! Очакваме Ви на място в шоурума ни (гр. Бургас, ул. Индустриална 21а), всеки ден от понеделник до събота.
http://obiavidnes.com/obiava/110867/blindirani-vhodniinteriornistykleni-i-aluminievi-vrati-na-niski-ceni

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 12 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/110866/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 12 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/110865/kurs-po-frenski-ezik--a1
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Разговорен курс по ИТАЛИАНСКИ език
Учебен център Орбис организира разговорен курс по италиански език. Курсът е предназначен за хора учили или в момента
изучаващи италиански език от ниво А2 до В2. Целта на курса е да се развият умения за водене на разговор като се работи
по определени теми. Продължителност 30 часа, веднъж седмично (сряда) от 18.30 до 20.30 часа. Начало на курса:
20.01.2016г.
Цена:100лв.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/110864/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/110863/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/110862/kurs-po-italianski-ezik-za-nachinaeshti

Съботен курс по италиански език – второ ниво
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.
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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/110861/syboten-kurs-po-italianski-ezik--vtoro-nivo

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/110860/angliyski-ezik--razgovoren-kurs

Предмети от шунгит
Магазин в интернет за продукти от шунгит. Направете поръчка на атрактивни медальони от шунгит и чрез нашата
страница във Facebook! В сайта ще научите за ползите от минерала шунгит.
http://obiavidnes.com/obiava/110859/predmeti-ot-shungit

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/110858/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Коментари за предполагаемите последици от "данък уикенд"
Коментари за предполагаемите последици от "данък уикенд". Статията изследва облагането по т.н."данък уикенд" /
"данък ден и нощ", в контекста на другите данъчни закони и последствията за фирмите...
http://obiavidnes.com/obiava/110857/komentari-za-predpolagaemite-posledici-ot-danyk-uikend

0886090826 ИЗМАМНИЦИ РАЗОБЛИЧЕНИ ПО БНТ2
0886090826 Наглите и безкрупулни измамници с нов текст за ИЗМАМА в обявите си.
БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА КОЯТО ЛИЧНО ВИ ПОСРЕЩА И
НАСТАНЯВА С ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
Къде се е чуло и видяло Агенцията по заетоста да дойде да те търси по автогарите и да те посреща.Много съмнително и
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глупаво.Може ли да обясните как сте ангажирали Агенцията по заетоста,че не само на мен но и на всеки ще му е
интересно да чуе лъжите ви.В коя държава Агенцията по заетоста ще се ангажира да ходи по автогарите в който и да
е било град и да търси и посреща общи работници.Да е някой компютърен специалист с 2 или 3 висши образования
предполагаемо е да иде някой да го посрещне но общи работници в 5:00 сутринта на автогарата в Чехия е Невъзможно.В
репортажа по БНТ2 за вас се казва,че не се посочва име на компанията и нямате офис.Как тогава Агенцията по
заетоста на Република Чехия сключи договор точно с вас.
Ето това сте вие.Вижда се от репортажа тук:
http://bnt.bg/bnt2-regionalni/bnt2-varna/kak-da-se-predpazim-ot-izmami-za-rabota-v-chuzhbina
Цитатат от текста в репортажа на БНТ2:
Фирма предлага „законна работа в Чехия без комисион”. В обявата обаче не е посочено седалище или име на
компанията.От телефонния разговор става ясно: Автобусният билет се поема единствено, който се плаща в деня на
тръгване и при пристигане и настаняване в Прага, трябва да има 150 евро.
Оказва се, че вече има излъгани по тази обява.
Ако не искате да бъдете измамени,да ви вземат парите и захвърлят на улицата НЕ Ползвайте услугите на
тел.0886090826
http://obiavidnes.com/obiava/110856/0886090826-izmamnici-razoblicheni-po-bnt2

ЧЕХИЯ ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ЗАКОННА РАБОТА С ДОГОВОР И
ОСИГУРОВКИ В ЧЕХИЯ БЕЗКОМИСИОН
ЧЕХИЯ БЕЗ ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА КОЯТО ЛИЧНО ВИ ПОСРЕЩА В ПРАГА И
НАСТАНЯВА С ДОГОВОР ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СТАЖА СЕ ПРИЗНАВА В БЪЛГАРИЯ.
ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства
за
европалети,заводи,цехове,фабрики,складове,печатница,пекарна,пералня,бирена
фабрика,шоколадова фабрика,завод за авточасти,цех за пакетиране на кайма,цех за пластмасови бутилки,цех за
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/110855/chehiya-chrez-cheshka-agenciya-po-zaetostta-zakonna-rabota-s-dogovor-i-osigurovki-v-che

отдавам тристаен апартамент в гр.Габрово,кв. Борово дългосрочно за семейство.За повече информация 0898 601 626
http://obiavidnes.com/obiava/110854/otdavam-tristaen-apartament-v-grgabrovokv-borovo-dylgosrochno-za-semeystvoza-

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/110853/interiorni-i-vhodni-vrati-za-vashiyat-dom

Маш. мазилка и замазка, всякакви строително-ремонтни услуги
Груб строеж , зидария , ремонт и направа на покриви , вътрешни и външни топлоизолации , машинна мазилка и замазка ,
машинно боядисване , хидроизолации , облицовка с камък , замазка , гипсова мазилка и шпакловка , теракот , гранитогрес ,
фаянс , колор кит , латекс , боя , тапети ,всякакви декорации и декоративни мазилки , гипсокартон , окачени тавани
,скрито осветление ,ВиК ,Ел. инсталации ,ОиВ и др .Оглед ,безплатни консултации , оферта , договор ,
професионализъм,кратки срокове . Тел . за контакт - 0878 78 23 88 - Антон Стоянов .
http://obiavidnes.com/obiava/110852/mash-mazilka-i-zamazka-vsyakakvi-stroitelno-remontni-uslugi
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Детективска Агенция Инкогнито - Детективи-Благоевград
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
Детективска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/110851/detektivska-agenciya-inkognito---detektivi-blagoevgrad

Детективск
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/110850/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-burgas-izneverirazsledvaprouchv

Летни Бригади в САЩ
Хотелски комплекс в Колорадо търси камериери (2) -$9.50/час и сервитъори (2) - $6.50/час плюс „типс“. Осигурена е
безплатна квартира за студентите. Изисквания студенти редовно обучение, много добър английски език, желание за
работа.
Сладоледена каща в Уайоминг търси продавачки (2). Заплащането е $10.5/час плюс $0.5 бонус в края на сезона.
Работодателят съдейства за намирането на квартира за ок. $300/месец. Изисквания: студенти редовно обучение,
английски език, опитът в продажбите е предимство.
Рибен ресторант във Вирджиния търси отсервирващ персонал (2) и сервитъори (2). Заплащането е $10/час за
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отсервирващия персонал и $2.15/час + “типс“ за сервитъорите. Осигурена е квартира за ок. $350/месец. Изисквания:
студенти редовно обучение, добър английски език, опитът е предимство.
Фото студио в Ню Хемпшир търси помощен персонал (3). Заплащането е $8.5/час. Квартирата е осигурена и е с наем
около $350/месец.
Изисквания: студенти редовно обучение, добър английски език, опит и интерес в областта на
фотографията е предимство.
http://obiavidnes.com/obiava/110844/letni-brigadi-v-sasht

Летни Бригади в САЩ
Хотелски комплекс в Колорадо търси камериери (2) -$9.50/час и сервитъори (2) - $6.50/час плюс „типс“. Осигурена е
безплатна квартира за студентите. Изисквания студенти редовно обучение, много добър английски език, желание за
работа.
Сладоледена каща в Уайоминг търси продавачки (2). Заплащането е $10.5/час плюс $0.5 бонус в края на сезона.
Работодателят съдейства за намирането на квартира за ок. $300/месец. Изисквания: студенти редовно обучение,
английски език, опитът в продажбите е предимство.
Рибен ресторант във Вирджиния търси отсервирващ персонал (2) и сервитъори (2). Заплащането е $10/час за
отсервирващия персонал и $2.15/час + “типс“ за сервитъорите. Осигурена е квартира за ок. $350/месец. Изисквания:
студенти редовно обучение, добър английски език, опитът е предимство.
Фото студио в Ню Хемпшир търси помощен персонал (3). Заплащането е $8.5/час. Квартирата е осигурена и е с наем
около $350/месец.
Изисквания: студенти редовно обучение, добър английски език, опит и интерес в областта на
фотографията е предимство.
http://obiavidnes.com/obiava/110846/letni-brigadi-v-sasht

Летни Бригади в САЩ
Хотелски комплекс в Колорадо търси камериери (2) -$9.50/час и сервитъори (2) - $6.50/час плюс „типс“. Осигурена е
безплатна квартира за студентите. Изисквания студенти редовно обучение, много добър английски език, желание за
работа.
Сладоледена каща в Уайоминг търси продавачки (2). Заплащането е $10.5/час плюс $0.5 бонус в края на сезона.
Работодателят съдейства за намирането на квартира за ок. $300/месец. Изисквания: студенти редовно обучение,
английски език, опитът в продажбите е предимство.
Рибен ресторант във Вирджиния търси отсервирващ персонал (2) и сервитъори (2). Заплащането е $10/час за
отсервирващия персонал и $2.15/час + “типс“ за сервитъорите. Осигурена е квартира за ок. $350/месец. Изисквания:
студенти редовно обучение, добър английски език, опитът е предимство.
Фото студио в Ню Хемпшир търси помощен персонал (3). Заплащането е $8.5/час. Квартирата е осигурена и е с наем
около $350/месец.
Изисквания: студенти редовно обучение, добър английски език, опит и интерес в областта на
фотографията е предимство.
http://obiavidnes.com/obiava/110849/letni-brigadi-v-sasht

Летни Бригади в САЩ
Хотелски комплекс в Колорадо търси камериери (2) -$9.50/час и сервитъори (2) - $6.50/час плюс „типс“. Осигурена е
безплатна квартира за студентите. Изисквания студенти редовно обучение, много добър английски език, желание за
работа.
Сладоледена каща в Уайоминг търси продавачки (2). Заплащането е $10.5/час плюс $0.5 бонус в края на сезона.
Работодателят съдейства за намирането на квартира за ок. $300/месец. Изисквания: студенти редовно обучение,
английски език, опитът в продажбите е предимство.
Рибен ресторант във Вирджиния търси отсервирващ персонал (2) и сервитъори (2). Заплащането е $10/час за
отсервирващия персонал и $2.15/час + “типс“ за сервитъорите. Осигурена е квартира за ок. $350/месец. Изисквания:
студенти редовно обучение, добър английски език, опитът е предимство.
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Фото студио в Ню Хемпшир търси помощен персонал (3). Заплащането е $8.5/час. Квартирата е осигурена и е с наем
около $350/месец.
Изисквания: студенти редовно обучение, добър английски език, опит и интерес в областта на
фотографията е предимство.
http://obiavidnes.com/obiava/110848/letni-brigadi-v-sasht

Летни Бригади в САЩ
Хотелски комплекс в Колорадо търси камериери (2) -$9.50/час и сервитъори (2) - $6.50/час плюс „типс“. Осигурена е
безплатна квартира за студентите. Изисквания студенти редовно обучение, много добър английски език, желание за
работа.
Сладоледена каща в Уайоминг търси продавачки (2). Заплащането е $10.5/час плюс $0.5 бонус в края на сезона.
Работодателят съдейства за намирането на квартира за ок. $300/месец. Изисквания: студенти редовно обучение,
английски език, опитът в продажбите е предимство.
Рибен ресторант във Вирджиния търси отсервирващ персонал (2) и сервитъори (2). Заплащането е $10/час за
отсервирващия персонал и $2.15/час + “типс“ за сервитъорите. Осигурена е квартира за ок. $350/месец. Изисквания:
студенти редовно обучение, добър английски език, опитът е предимство.
Фото студио в Ню Хемпшир търси помощен персонал (3). Заплащането е $8.5/час. Квартирата е осигурена и е с наем
около $350/месец.
Изисквания: студенти редовно обучение, добър английски език, опит и интерес в областта на
фотографията е предимство.
http://obiavidnes.com/obiava/110847/letni-brigadi-v-sasht

Летни Бригади в САЩ
Хотелски комплекс в Колорадо търси камериери (2) -$9.50/час и сервитъори (2) - $6.50/час плюс „типс“. Осигурена е
безплатна квартира за студентите. Изисквания студенти редовно обучение, много добър английски език, желание за
работа.
Сладоледена каща в Уайоминг търси продавачки (2). Заплащането е $10.5/час плюс $0.5 бонус в края на сезона.
Работодателят съдейства за намирането на квартира за ок. $300/месец. Изисквания: студенти редовно обучение,
английски език, опитът в продажбите е предимство.
Рибен ресторант във Вирджиния търси отсервирващ персонал (2) и сервитъори (2). Заплащането е $10/час за
отсервирващия персонал и $2.15/час + “типс“ за сервитъорите. Осигурена е квартира за ок. $350/месец. Изисквания:
студенти редовно обучение, добър английски език, опитът е предимство.
Фото студио в Ню Хемпшир търси помощен персонал (3). Заплащането е $8.5/час. Квартирата е осигурена и е с наем
около $350/месец.
Изисквания: студенти редовно обучение, добър английски език, опит и интерес в областта на
фотографията е предимство.
http://obiavidnes.com/obiava/110845/letni-brigadi-v-sasht

Летни Бригади в САЩ
Сладоледена каща в Уайоминг търси продавачки (2). Заплащането е $10.5/час плюс $0.5 бонус в края на сезона.
Работодателят съдейства за намирането на квартира за ок. $300/месец. Изисквания: студенти редовно обучение,
английски език, опитът в продажбите е предимство.
http://obiavidnes.com/obiava/110842/letni-brigadi-v-sasht

Летни Бригади в САЩ
Сладоледена каща в Уайоминг търси продавачки (2). Заплащането е $10.5/час плюс $0.5 бонус в края на сезона.
Работодателят съдейства за намирането на квартира за ок. $300/месец. Изисквания: студенти редовно обучение,
английски език, опитът в продажбите е предимство.
http://obiavidnes.com/obiava/110843/letni-brigadi-v-sasht
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Летни Бригади в САЩ
Хотелски комплекс в Колорадо търси камериери (2) -$9.50/час и сервитъори (2) - $6.50/час плюс „типс“. Осигурена е
безплатна квартира за студентите. Изисквания студенти редовно обучение, много добър английски език, желание за
работа.
http://obiavidnes.com/obiava/110841/letni-brigadi-v-sasht

Летни Бригади в САЩ
Хотелски комплекс в Колорадо търси камериери (2) -$9.50/час и сервитъори (2) - $6.50/час плюс „типс“. Осигурена е
безплатна квартира за студентите. Изисквания студенти редовно обучение, много добър английски език, желание за
работа.
http://obiavidnes.com/obiava/110840/letni-brigadi-v-sasht

Мартеници МИР-МАР на едро и дребно. Онлайн магазин МИР-МАР
МИР - 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 0895023731 и 0898493205. 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/110839/martenici-mir-mar-na-edro-i-drebno-onlayn-magazin-mir-mar

Детективска Агенция ДИСКРЕТ 0888116420 Русе Велико Търново Шумен Варна
Детективска Агенция ДИСКРЕТ е специализирана единствено и само в областа на изневярата.
Установяване собственост на телефони автомобили и месторабота.Издирване на бивши и
настоящи адреси.Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/110838/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/110837/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv-plovdiv-stara-zagora-yambol

Инкубатори - ниски цени, позвъни и затвори
Вижте клипчетата в нашия сайт показващи работата на инкубаторите ни, a не обяснения по телефона (Често
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откровени лъжи)
Инкубатори - автоматично и полуавтоматично въртене на яйцата 40/60/80/100 яйца 145/175/245/280 лв, терморегулатор
аналогов или с PIC контролер (0,1 градуса С)
https://www.youtube.com/watch?v=trISQfvwzS4
https://www.youtube.com/watch?v=UL2QbDodaUY&feature=youtu.be
Http://inkubatorbg.tk
http://obiavidnes.com/obiava/110836/inkubatori----niski-ceni-pozvyni-i-zatvori

Заеми от 100 до 500 лв.
Онлайн заем само с един СМС Бърза улеснена процедура Без поръчители от 100 до 500 лева Отговор при одобрение в
рамките на работния ден. Без ходене до офис и излишни документи Без скрити такси и допълнителни плащания!
http://malkizaemi. wix. com/radex
http://obiavidnes.com/obiava/110835/zaemi-ot-100-do-500-lv

уроци по рисуване в София
Уроци за кандидат - студенти и ученици за подготовка за прием във НХА и средните училища по изкуства в София.
Уроци за кандидат - студенти: включват подготовка за всички видове изпити по Рисуване в Националната художествена
академия/1 - ви изпит/, съдействие за консултации за 2 - ри изпит по специалността в НХА и при необходимост
подготовка на портфолио; изпит по Живопис в НХА; подготовка за кандидатстване с изобразително изкуство в
Софийски университет, както и подготовка на портфолио при кандидатстване в НБУ или университет в чужбина.
Обучението се провежда в малки групи до 6 човека в творческа и спокойна атмосфера. Уроците се провеждат неделя по
график : цената е 20 лв. за 4 астрономически часа.
За повече информация : http://silviagancheva.com/
http://obiavidnes.com/obiava/110834/uroci-po-risuvane-v-sofiya

Блиндирани врати на конкурентно ниски цени
Магазин „Доорманн” Пловдив предлага блиндирани врати за апартаменти и къщи на конкурентно ниски цени! За да
разгледате разнообразието от модели и за да получите компетентно мнение и съвет, обърнете се към нас !!!
http://obiavidnes.com/obiava/110833/blindirani-vrati-na-konkurentno-niski-ceni

0886090826 ИЗМАМНИЦИ РАЗОБЛИЧЕНИ ПО БНТ2
0886090826 Наглите и безкрупулни измамници с нов текст за ИЗМАМА в обявите си.
БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА КОЯТО ЛИЧНО ВИ ПОСРЕЩА И
НАСТАНЯВА С ДОГОВОР И ОСИГУРОВКИ ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
Къде се е чуло и видяло Агенцията по заетоста да дойде да те търси по автогарите и да те посреща.Много съмнително и
глупаво.Може ли да обясните как сте ангажирали Агенцията по заетоста,че не само на мен но и на всеки ще му е
интересно да чуе лъжите ви.В коя държава Агенцията по заетоста ще се ангажира да ходи по автогарите в който и да
е било град и да търси и посреща общи работници.Да е някой компютърен специалист с 2 или 3 висши образования
предполагаемо е да иде някой да го посрещне но общи работници не ми се вярва.В репортажа по БНТ2 за вас се казва,че
не се посочва име на компанията и нямате офис.Как тогава Агенцията по заетоста на Република Чехия сключи договор
точно с вас.
Ето това сте вие.Вижда се от репортажа тук:
http://bnt.bg/bnt2-regionalni/bnt2-varna/kak-da-se-predpazim-ot-izmami-za-rabota-v-chuzhbina
Цитатат от текста в репортажа на БНТ2:
Фирма предлага „законна работа в Чехия без комисион”. В обявата обаче не е посочено седалище или име на
компанията.От телефонния разговор става ясно: Автобусният билет се поема единствено, който се плаща в деня на
тръгване и при пристигане и настаняване в Прага, трябва да има 150 евро.
Оказва се, че вече има излъгани по тази обява.
Ако не искате да бъдете измамени,да ви вземат парите и захвърлят на улицата НЕ Ползвайте услугите на
тел.0886090826
http://obiavidnes.com/obiava/110832/0886090826-izmamnici-razoblicheni-po-bnt2

Страница 32/99

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

10.01.2016

Покупко-Продажба на Фирми, акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
Investconsult Group ltd.-Търговско, корпоративно, дружествено право -Кантората предлага на клиентите си
висококачествена юридическа помощ във всички области на правото, при спазване на пълна конфиденциалност и
максимална защита интересите на клиентите.
Покупко-Продажба на Фирми, акции, дружествени дялове и търговски предприятия; Предоставяне на правни
консултации по търговски сделки;
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.
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.
Покупко Продажба на Фирми ЕООД ООД - Прехвърляне на дружествени дялове 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.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата,документи,Нотариус,Търговски
Регистър.
Investconsult Group ltd.
Офиси - гр. ПЛОВДИВ гр. СОФИЯ гр. ВАРНА гр. БУРГАС Сътрудничим си с кантори и в много други градове на
страната.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Телефон за контакти и обслужване на клиенти:0886072288
Работно време - всеки ден от 9:00ч. - 19:00 ч. без почивен ден
http://obiavidnes.com/obiava/110831/pokupko-prodajba-na-firmi-akcii-drujestveni-dyalove-i-tyrgovski-predpriyatiya

Investconsult Group ltd.-Търговско, корпоративно, дружествено право
Investconsult Group ltd.-Търговско, корпоративно, дружествено право -Кантората предлага на клиентите си
висококачествена юридическа помощ във всички области на правото, при спазване на пълна конфиденциалност и
максимална защита интересите на клиентите.
Покупко-Продажба на Фирми, акции, дружествени дялове и търговски предприятия; Предоставяне на правни
консултации по търговски сделки;
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.
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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.
Покупко Продажба на Фирми ЕООД ООД - Прехвърляне на дружествени дялове 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.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата,документи,Нотариус,Търговски
Регистър.
Investconsult Group ltd.
Офиси - гр. ПЛОВДИВ гр. СОФИЯ гр. ВАРНА гр. БУРГАС Сътрудничим си с кантори и в много други градове на
страната.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Телефон за контакти и обслужване на клиенти:0886072288
Работно време - всеки ден от 9:00ч. - 19:00 ч. без почивен ден
http://obiavidnes.com/obiava/110830/investconsult-group-ltd-tyrgovsko-korporativno-drujestveno-pravo

Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Последен Модел водоустойчив с презареждаеми батерий на нашийника и дистанционното в коплекта
Нова напълно функционална система за дистанционно обучение на кучето
Въздействие електричество, вибрации, режим пейджър, режим тонален
LCD дисплей
Подходящ за всички кучета от 5 до 60 кг
Възможност за обучение на две кучета с един предавател (продава се отделно)
Комбинирано микро освобождаване на статично електричество, вибрации, свирка и светлина.
Работи до 300 метра обхват Водоустойчива яка и предавател
Лесен за използване и ергономичен) Itter (дължина: 8 см, широчина: 4 см)
Нагоре / надолу бутон позволява 0 до 100 нива на постепенно коригиране в интензивността на стимулацията
Можете да запомня нивата, които ще отговарят на вашето куче, не е нужно да регулирате нивата на интензивност
отново следващия път.
Цифрови работа с дистанционно управление на различни кодове за идентичност, за да предотвратяват конфликти с
други електронни нашийници.
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Практически, ултра леки цифров LCD сигнали към кучето си да слушат своите команди
Защитен, хуманно, здрав и висока ефективност за дресура на вашия домашен любимец. (голямо куче, упорито куче)
Регулируема яка, подходящ за кучета с различни размери (25 см 55 см)
Пакетът включва:
1 Приемник Нашийник
1 Презареждаема батерия в нашийника
1 Презареждаема батерия в дистанционното
1 Test светлина
1 Регулируема каишка яка
1 Зарядно
1 Ръководство на потребителя
Имате 100 различни нива
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/110829/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за козметични салони, така и за домашно ползване
Предназначен както за професионална употреба от козметични салони, така и за домашно ползване
Характеристики:
Апаратът включва 4 приставки (електрода), които се подменят в зависимост от мястото на третиране.
Интензитетът на работа може да се променя според чувствителността на кожата.
Дарсонвализацията е лечебен метод.
Чрез нея се получава дразнене на нервните окончания и на нервните апарати в кожата и по рефлекторен
път се причинява кратко свиване на кръвоносните съдове, последвано от продължителното им разширение и засилване на
притока на кръв в кожата,
което води до подобряване на обмяната на веществата в нея. Токът на Дарсонвала намалява възбудимостта на нервните
окончания в кожата,
които възприемат болката и има обезболяващ ефект. В резултат на всичко това тонусът на кожата и подлежащите
тъкани се повишава,
увеличава се еластичността на кожата и на стените на кожните съдове, подобрява се дейността на мастните жлези.
Високочестотният ток,
действа антисептично на кожата, т.е. унищожава бактериите, които могат да предизвикат възпаления,
облекчава самите възпаления и стимулира кръвообращението на кожата. Резултатът е по-свежа, по-чиста и
по-тонизирана кожа.
Процедурите с дарсонвал трябва да бъдат част от всяко почистване на кожата.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
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http://obiavidnes.com/obiava/110828/darsonval-za-tonizirana-i-elastichna-koja

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

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
http://obiavidnes.com/obiava/110827/limfomat---aparat-za-limfen-drenaj--presoterapiya

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)
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• 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/110826/topleshta-kartina-s-infracherveno-nagryavane

Инфрачервено топлещо "Килимче"
Инфрачервено топлещо "Килимче"

Имате студен под и мръзнат краката, сложете Инфрачервен Килим "Килимче" и след 5 минути ще усетите разликата!
Идеално топло легло зо вашите домашни любимци!
Нагрява до 42 градуса.
Консумация: 45 W/час
Размер: 36 х 56 см.
230V; IP 21; 0.6 kg
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/110825/infracherveno-topleshto--kilimche

Алуминиева масажна кушетка MagicPRO 2
Алуминиева масажна кушетка MagicPRO 2
Двусекторна масажна кушетка MagicPRO 2 . Професионален модел, оборудван с много екстри.
Отличава се с качество и здравина. Практичен дизайн, позволяващ мобилност и гъвкавост в работата.
Кушетката предлага изключителен комфорт за вашите клиенти и редица удобства за професионалиста.
Краката на сгъваемата масажна кушетка се отварят лесно и с минимално усилие. Сгъването, разгъването и
пренасянето на кушетката е изключително улеснено.
Преносимата масажна кушетка "MagicPRO-4" е с пълнеж от 4 см. мек пенополиуретан с плътност 20 kg/м?.
Пенополиуретанът съхранява своята форма много по-дълго време отколкото, обикновено използваните за пълнеж
материали при изработването на стандартните кушетки за масаж.
Кушетката за масаж е тапицирана с водоустойчив и устойчив на масажно олио винил.
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Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO-2:
O Дъжина: 192 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг. / На снимката, поставената вурху леглото тежест е 2 тона, но моля ви, не правете
това в къщи laugh/
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 20 см
O Тегло: 19 кг
Преносимата масажна кушетката "MagicPRO-2" се състои от 2 секции.
"MagicPRO-2" се отличава с привлекателен и естетичен външен вид. Възможността за ръчното регулиране на
височината на краката, позволява кушетката да се адаптира според ръста на масажиста, обезпечавайки условия за
провеждане на перфектната процедура.
За още по-голямо удобство, кушетката за масажи предоставя възможност за регулиране на наклона и височината на
облегалката за главата, а в комплекта са предоставени и подвижни странични облегалки за ръцете.
Благодарение на сгъваемата си конструкция, професионалната масажна кушетка "MagicPRO-3" лесно и бързо се
трансформира в достатъчно удобна за пренасяне чанта.

Комплектът "MagicPRO-2" съдържа:
O Калъф за удобно пренасяне
O Опора за лице и опора за ръце
O Елемент за запушване на отвора за лицето
O Подвижна, тапицирана подложка за ръце.

Произход: Китай
Произведено в КНР ( Изнесено производство - под стриктен контрол за качество на вложени материали и изработка )
Гаранционен срок:: 12 месеца
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/110824/aluminieva-masajna-kushetka--magicpro-2
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Масажна кушетка Двусекционна
Масажна кушетка Двусекционна
Кушетки за масаж Цвят черен,шампанско,кафяв,лилав,червен и оранжев
Кушетки за масаж - перфектното съотношение между качество и цена!

Масажните легла "" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/110823/masajna-kushetka--dvusekcionna

2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision
2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision
2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision WrapArounds
HD Vision & NightVision - 2 чифта очила за перфектна видимост на пътя! Шофирате, четете или играете голф тези
очила ще ви направят свидетели на изцяло ново преживяване!
Тегло - 0.200 кг.HD NightVision - очила за нощно шофиране
Изработени специално за акцентиране върху релефите. Подобряват визуалния комфорт по време на шофиране и
допринасят за отчетливото разпознаване на обектите, за перфектна яснота през нощта.
Намаляват вероятността от заслепяване, причинено от фарове и улично осветление.
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Подобряват видимостта при здрач и при лоши атмосферни условия.
Прилягат добре, могат да се носят върху диоптрични очила.
Комбиниран модел с широки стъкла и с малки отстрани, от жълт акрил.Рамка от пластмаса.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/110822/2-br-ochila-za-noshtno-i-dnevno-shofirane-hd-vision

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
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/110821/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
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Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/110820/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Професионално видео заснемане и фото заснемане Пловдив
Професионално видео заснемане и фото заснемане Пловдив - сватби, тържества, рождени дни, абитуриентски баловe,
видео клипове и видео монтаж .
Видео предложения в DVD, HD, FULL HD формати на вашите тържества и клипове заснети с осветление, лирически
озвучени .
Професионална обработка на всяка фотография.
Лоялнст и професионално отношение с клиента .
Работоно време : 10 до 6 часа.
Сайтове http://photokoev.site90/ ..net
https://www.facebook.com/3dkoevstudio
E-mail : superpc2011@live.com
GSM: 0882870171
http://obiavidnes.com/obiava/110819/profesionalno-video-zasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv

Професионално видео заснемане и фото заснемане Пловдив
Професионално видео заснемане и фото заснемане Пловдив - сватби, тържества, рождени дни, абитуриентски баловe,
видео клипове и видео монтаж .
Видео предложения в DVD, HD, FULL HD формати на вашите тържества и клипове заснети с осветление, лирически
озвучени .
Професионална обработка на всяка фотография.
Лоялнст и професионално отношение с клиента .
Работоно време : 10 до 6 часа.
Сайтове http://photokoev.site90/ ..net
https://www.facebook.com/3dkoevstudio
E-mail : superpc2011@live.com
GSM: 0882870171
http://obiavidnes.com/obiava/110818/profesionalno-video-zasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv

3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D
проектиране на сгради и индустриален дизайн.
3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или
хотел. tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с
професионална визия http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/110817/3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-p

3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D
проектиране на сгради и индустриален дизайн.
3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или
хотел. tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с
професионална визия http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/110816/3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-p

ДРЪВЧЕ НА КЪСМЕТА
Изкуствено дръвче на късмета.
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Височина: 120см.
Продава се без саксия.
http://obiavidnes.com/obiava/110815/dryvche-na-kysmeta

БЕНДЖАМИН 155СМ
Изкуствен Фикус Бенджамин.
Височина: 155см.
Тегло: 1.05кг.
Продава се без саксия.
http://obiavidnes.com/obiava/110814/bendjamin-155sm

ВИСТЕРИЯ
Изкуствена Вистерия.
Височина: 160см.
Продава се без саксия.
http://obiavidnes.com/obiava/110813/visteriya

АРАЛИЯ
Изкуствено дръвче Аралия. Височина: 180см. Продава се без саксия.
http://obiavidnes.com/obiava/110812/araliya

АЗАЛИЯ ЯПОНИКА
Изкуствен Азалия Японика.
Височина: 170см.
Продава се без саксия.
http://obiavidnes.com/obiava/110811/azaliya-yaponika

АЗАЛИЯ
Изкуствена Азалия.
Височина: 170см.
Тегло: 1.90кг.
Продава се без саксия.
http://obiavidnes.com/obiava/110810/azaliya

Градинска маса от изкуствен ратан
Размери: 160х80х70см
Дебелина на стъклото: 5мм
http://obiavidnes.com/obiava/110809/gradinska-masa-ot-izkustven-ratan

Комплект за хранене София 6 стола и маса
Комплекта включва 6бр. дървени столове и 1 дървена маса
Размерна стол: 48х56х76см
Размер маса: 150х80х75см,
Цвят - бял.
В цената влиза и комплект
ПАРТИДАТА НЕ Е С ДОБРО КАЧЕСТВО!
http://obiavidnes.com/obiava/110808/komplekt-za-hranene-sofiya-6-stola-i-masa

Страница 42/99

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

10.01.2016

Градински комплект от изкуствен ратан 4 стола и маса
Ратанов градински комплект подходящ за свсякакъв тип заведения
Цвят: кафе
http://obiavidnes.com/obiava/110807/gradinski-komplekt-ot-izkustven-ratan-4-stola-i-masa

Градински комплект 2 дивана плюс маса
Комплектът е изработен от изкуствен ратан.
Комплекта съдържа:
2 броя дивани с размери: 70х70х70см
1 брой маса с височина: 60см, диам. 80см
Цвят на комплекта-кафе
Цвят на възглавниците : червен
http://obiavidnes.com/obiava/110806/gradinski-komplekt-2-divana-plyus-masa

Градински комплект от изкуствен ратан 4 стола и маса
Комплектът включва 4 сотла и маса със стъкло
Стол с размери: 60х43х72см
Маса с размери: Ф80см, височина-72см.
Дебелина на стъклото: 5мм
Цвят бял.
Комплектът е за вътрешно ползване.
http://obiavidnes.com/obiava/110805/gradinski-komplekt-ot-izkustven-ratan-4-stola-i-masa

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 .
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ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/110804/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 ...
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/110803/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
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/110802/pokupko---prodajba-i-prehvyrlyane-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--
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С "Желание " се започва, с "Мотивация" се постигат успехи!
С "Желание " се започва, с "Мотивация" се постигат успехи!
Често ли ви се случва да мислите,че работите много, но парите вечно не достигат, че предлагате труда си, но той е
недооценен или ненужен!?Може би е дошло време за промяна!? Какво ще кажете за възможността да работите от
дома си,да не зависите от работно време , да разполагате със себе си, с повече време за семейство и приятели и в
същото време да печелите заслужено пари!?
И това не е всичко, формулата е простичка: - работиш от дома си 2,3 или 4 часа ...- работиш в екип с мотивирани,
иновативни и компетентни хора , с които заедно постигате резултати а имено, печелите заслужено
200,300,500....1000лв, израствате и се развивате в личен план. Да си позволиш здравословен начин на живот, да радваш
себе си , семейството си, да си позволиш мечтаната почивка, мечтания дом, щастлив и спокоен живот - ДА, ТОВА Е
ВЪЗМОЖНО!
Ето как би могло да се случи! Чуйте нашата идея как да работим и печелим от дома си! Това което трябва да се
направи
не
е
много,
но
на
време!
Запишете
се
на
линка
за
участие
в
уебинар
http://6x21.us8.list-manage.com/subscribe?u=52b5a66670ce296382877c4ae&id=1db35a484e&MERGE4=%D0%A1%D0%B2%D
0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0 /
онлайн презентация на нашата идея/ абсолютно безплатно точно сега!
П.с. : Помислете, но не отлагайте
дълго!За сега уебинара е безплатен, но скоро тази информация ще се заплаща. Възможностите в живота са много , но
истинските само веднъж!
http://obiavidnes.com/obiava/110801/s-jelanie--se-zapochva-s-motivaciya-se-postigat-uspehi

детски центрове
Kidsclub. bg има за цел да предостави информация за всички детски центрове и парти клубове на едно място, за да улесни
живота на всички търсещи родители, които искат да дадат най - доброто и забавно преживяване на своите деца.
http://obiavidnes.com/obiava/110800/detski-centrove

Дом за стари хора
Дом за стари хора
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.
http://obiavidnes.com/obiava/110799/dom-za-stari-hora

Бънджи, парашутизъм, рафтинг, парапланер, балон с горещ въздух, народни танци, хорца и
ръченици, АТВ, тиймбилдинг, алпинизъм, пещери, каяци
АХ спорт – Организация и провеждане на бънджи и парашутни скокове, рафтинг, полети с парапланер, полети, прелети
и скокове от балон с горещ въздух (топловъздушен балон), каране на ATV, UTV и бъги, алпинизъм, пещери, туристически
програми, зелени училища, тиймбилдинг програми. Български народни танци, хорца и ръченици. Подаръчни ваучери за
всичко това. Работим в цялата страна и в чужбина.
0888 391 240
гр. София, бул. Ситняково 41А, МОЛ Сердика е точно срещу нас
АХ спорт – екстремно-емоционални спортове и тиймбилдинг програми
http://obiavidnes.com/obiava/110798/byndji-parashutizym-rafting-paraplaner-balon-s-goresht-vyzduh-narodni-tanci-h

Детективска агенция Авалон- 24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери, издирване, биологични родители,
наблюдение, справки, помощ на родители с трудни деца,
полиграф, технически средства, консултация с адвокат и…
Бързи, качествени, професионални детективски услуги.
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент, гарантирано запазване на неговата
анонимност.
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Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти:
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http;//avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/110797/detektivska-agenciya-avalon--24ch-diskretni-detektivski-uslugi

Скипочивка в Родопите
Скипочивка в Родопите. Самостоятелна къща. Ако искате да се
откъснете от динамичното ежедневие на големият град
и да се слеете с красивата природа на Родопа планина,
то нашето предложение е точно за вас!
www.vila-petleto.smolyanbg.net
http://obiavidnes.com/obiava/110796/skipochivka-v-rodopite

Инкубатори,Терморегулатори,Влагомери,Овоскопи
Избери качество а не цена !!!Виж преди да платиш !!! Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на
люлката от : 40яйца,60,80,100,и 120 броя яйца. Поемаме гаранция за своите инкубатори за един сезон.Начина за
употреба е лесен дори за начинаещти клиенти.Инкубаторите са предназначени за домашна употреба.На люлката няма
гнезда поради това може да се слагат всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с
цифров дисплей с точност до 0.01градуса.Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната.Заповядайте на
сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/110795/inkubatoritermoregulatorivlagomeriovoskopi

Инкубатори-Люпилни
Избери качество а не цена !!!Виж преди да платиш !!! Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на
люлката от : 40яйца,60,80,100,и 120 броя яйца. Поемаме гаранция за своите инкубатори за един сезон.Начина за
употреба е лесен дори за начинаещти клиенти.Инкубаторите са предназначени за домашна употреба.На люлката няма
гнезда поради това може да се слагат всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с
цифров дисплей с точност до 0.01градуса.Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната.Заповядайте на
сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/110794/inkubatori-lyupilni

Дигитален влагомер-термометър LCD123 с външна сонда-инкубатори,термоконтролери
Влагомер:
-Диапазон на измерване: 10 % - 99 %
-Стъпка на измерване: 1 %
-Точност на измерване: +/- 5 %
Термометър:
-Диапазон на измерване: -50 до +70 С
-Стъпка на измерване: 0.1 С
-Точност на измерване: +/- 1 С
Дължина на кабела със сондата - 1 m.
Захранване:
Батерии 1.5 V, тип LR44 - 2 бр.
Монтаж: панелен
Монтажен отвор: 26х45 mm
Монтажна дълбочина: 15 mm
http://obiavidnes.com/obiava/110793/digitalen-vlagomer-termometyr-lcd123-s-vynshna-sonda-inkubatoritermokontroleri
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Цифров термометър за вграждане-контролери,инкубатори
Предлагам Цифров термометър за вграждане -50 ~ + 110 ° C
Размер: 48 х 28.5 х 15 мм
Монтажни размери : 45.5 х 26.5 мм
Дължина на кабела на сондата: 1 метър метална сонда
Захранване: 2 х 1.5V, AG13 (в комплекта)
http://obiavidnes.com/obiava/110792/cifrov-termometyr-za-vgrajdane-kontroleriinkubatori

Температурен
контролер
Stc-1000
термоконтролер-инкубатори,влагомери

на

220v

терморегулатор

Контролера управлява пускането на компресор или друго устройство да поддържа температурата на хладилник, фризер,
инкубатор и други.
Спецификации: Работно напрежение: AC 110 ~ 220V Обхват на измерване:от -50 до +99 градуса 10А управление за
студено или топло. Избор на режим отопление или охлаждане. Прецизно измерване: 0.1 по Целзий Настройка за разлика
от 0.3 до 10 градуса вкл/изкл в работният обхват -50 до 99 градуса. Температурен сензор:NTC Размери 75 х 34,5 мм
дисплей фронтално. Размери за монтаж: 71 х 29 мм Кабел за датчика 1 метър
Аларма звукова за неизправен сензор или извън зададеният обхват.
Бутон за вкл/изкл на контролера.
Пакетът включва: 1 * Температурен контролер 2 * Температурен сензор 3 * Инструкция вече и с превод БГ.
http://obiavidnes.com/obiava/110791/temperaturen-kontroler-stc-1000-na-220v-termoregulator-termokontroler-inkubatori

Хамали София
Предлагам хамалски и транспортни услуги в София и страната. Преместване на жилища и офиси, транспорт до всяка
точка на страната. За повече информация, посетете нашият сайт: http:hamalisofiabg.com
http://obiavidnes.com/obiava/110790/hamali-sofiya

Професионална преса за коса - ISO Beauty – МИНИ ZIG ZAG
Професионална преса за коса - ISO Beauty – МИНИ ZIG ZAG

Качествена и изключително удобна за употреба професионална преса. Моделът е сред най-популярните на пазара, тъй
като освен перфектни резултати, предлага и щадящ допир, който предпазва косата от вредното влияния на топлината.
Пресата е оборудвана с качествени керамични плочи с турмалиново покритие, което защитава косъма и спомага за
равномерното разпределение на топлината.
Моделът използва специална инфраред технология на загряване, благодарение на която косата запазва своята
жизненост и блясък
Формата на нагряващите плочи позволява да създадете малки равномерни вълни в корена, които ще придадат невероятен
обем на косата!
*Температура на загряване: 230 С (за 6-7 секунди)
*Удобен бутон за включване и изключване
*Дълъг въртящ се на 360 С кабел, който позволява изключителен комфорт и свобода при работа. Дължина на кабела: 2
метра
*Волтаж: 110-240V
*Светлинен индикатор
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Доживотна гаранция.
http://obiavidnes.com/obiava/110789/profesionalna-presa-za-kosa---iso-beauty--mini-zig-zag

Масажна кушетка от алуминий NO.VA Aero Delux NV21 + подарък чанта
Масажното легло е супер готино. Цветовете, в които го предлагаме са: бяло/оранжево
Масажното легло има цели 36 месеца гаранция.
То е двусекторно, има отвор за лиц, както и удължител за глава, което е супер удобство за клиента, защото може да си
регулира височината и да постави тялото си в релаксираща позиция.
http://obiavidnes.com/obiava/110788/masajna-kushetka-ot-aluminiy-nova-aero-delux-nv21--podaryk-chanta

Масажна кушетка - дървена NV 26 + подарък чанта
Масажното легло е изработено от супер качествено дърво (бук). Леглото има цели 36 месеца гаранционен срок и е
предпочитано на пазара не само от професионалисти, но и за домашно приложение.
Масажното легло издържа до 250 кг.
http://obiavidnes.com/obiava/110787/masajna-kushetka---dyrvena-nv-26--podaryk-chanta

Качествени стъклени,интериорни и входни врати на достъпни 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/110786/kachestveni-stykleniinteriorni-i-vhodni-vrati-na-dostypni-ceni

Масажна кушетка - дървена NV 26 + подарък чанта
Масажното легло е изработено от супер качествено дърво (бук). Леглото има цели 36 месеца гаранционен срок и е
предпочитано на пазара не само от професионалисти, но и за домашно приложение.
Масажното легло издържа до 250 кг.
http://obiavidnes.com/obiava/110785/masajna-kushetka---dyrvena-nv-26--podaryk-chanta

Трисекторна масажна кушетка NV35 + подарък чанта
Масажното легло е трисекторно и има 36 месечна гаранция.
Съчетание на здравина и функционалност.
Масажното легло има най-различни удобства, като удължителят за глава, който е харесван от много клиенти, подари
възможността си да се регулира и да се намества, спрямо индивидуалните предпочитания.
http://obiavidnes.com/obiava/110784/trisektorna-masajna-kushetka-nv35--podaryk-chanta

Масажна кушетка – преносима NV28 + подарък чанта
Масажното легло е изработено от масивен бук. То е здраво, качествено и има 36 месеца гаранция.
Масажното легло е съчетание на функционалност с удобство при работа както за клиента, така и за специалистта,
който работи.
Дървеното масажно легло е преносимо и има няколко отличаващи се характеристики, като удължител за глава и отвор
за лице. То издържа тежест от 250 кг.
http://obiavidnes.com/obiava/110783/masajna-kushetka--prenosima-nv28--podaryk-chanta

Масажна кушетка за бременни W209 + подарък чанта
Масажното легло е предназначено специално за бременни дами. Специалистите дори разрешават процедури за жени,
които са с напреднала бременност. Масажното легло има много удобства, които предоставят много удобства и
клиентът ще се чувства още по-комфортно. Масажното легло може да се разтяга, има удължител за главата и
специален отвор за корема.
http://obiavidnes.com/obiava/110782/masajna-kushetka-za-bremenni-w209--podaryk-chanta
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Промоционален пакет за кола маска START
Промоционалният пакет е предназначен за процедурата кола маска и в него има всичко, което е нужно за няколко
процедури:
- 1 нагревател (има прозорец) – три годишна гаранция
- Може да комбинирате 4 различни вида ролон, по ваше желание
- 50 ленти за епилация, които са дълги 20 см.
- Олио, с което да се почисти мястото след епилация.
http://obiavidnes.com/obiava/110781/promocionalen-paket-za-kola-maska-start

Промоционален пакет за кола маска LIGHT
В промоционалния пакет е събрано всичко, което е нужно за перфектната епилация с кола маска. Има един нагревател, с
3 годишна гаранция, 2 ролона, като може да си изберете видовете, които искате и 25 ленти, които са с дължина 20 см.
Към промоционалния пакет получавате и подарък – две кърпички, които са за почистване след кола маска (кърпичките са
със специално олио).
http://obiavidnes.com/obiava/110780/promocionalen-paket-za-kola-maska-light

Пакет за зареждане PROMO EXTEN
Промоционалният пакет съдържа, необходимите неща за презареждане за вашата епилация:
- 8 вида кола маска ролони по избор
- Ленти – 100бр.
- Козметично олио 100 ml
http://obiavidnes.com/obiava/110779/paket-za-zarejdane-promo-exten

Пакет за зареждане EXCEL (кола маска, олио, ленти)
Промоционалният пакет съдържа, необходимите неща за презареждане за вашата епилация:
- 6 вида кола маска ролони по избор
- Ленти – 100 бр. – 20 см.
- Козметично олио 100 ml
- Балсам за след кола маска 100 ml
http://obiavidnes.com/obiava/110778/paket-za-zarejdane-excel-kola-maska-olio-lenti

Промоционален пакет с нагревател EXTRA
Промоционалният пакет включва всички необходими неща за перфектната епилация: 1 нагревател, кола маска ролони по
ваш избор и ленти за кола маска 100 броя от 23 см.
http://obiavidnes.com/obiava/110777/promocionalen-paket-s-nagrevatel-extra

Фризьорски комплект 2в1 - Сешоар и Преса GA.MA
Този комплект е изключително стилен, практичен и функционален. Всяка дама може да направи най-красивите прически
вече и сама.
В комплекта има:
Сешоар GA.MA A21.BREZZAION.BN
Характеристики на уреда:
- Мощност 2100 W
- Има опция да се регулира температурата
- Има възможност за студен въздух
- Има защита от прегряване
- Включен дифузер
- Филтър, който се сменя
http://obiavidnes.com/obiava/110776/frizyorski-komplekt-2v1---seshoar-i-presa-gama

Професионален пакет с фризьорско оборудване Beauty
Пакетът е направен специално за професионална употреба. Той включва:
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- Измивна колона FO22
Тя е супер стилна, удобна и функционална.
Размери:
Дължина: 135 см
Широчина: 65 см
Височина: 85 см.
Подходяща е за всички салони.
- Фризьорски стол C-3140
Има маслен крик, благодарение на който може супер лесно и удобно да регулираме височината.
- Фризьорска количка А120
Изработена е от качествени материали. Има колелца и може да я приплъзвате лесно.
Размери: 86 х 30 х 38
http://obiavidnes.com/obiava/110775/profesionalen-paket-s-frizyorsko-oborudvane-beauty

Професионална Kола Mаска - 1 кашон х 24 ролона
Във всеки кашон има по 24 ролона, като цената за един е 1.80. Пакетът е направен специално за специалисти, като може
да си комбинирате видовете кола маска по Ваш избор, както и може всичките да са от един и същи вид.
Кола маската е направена от страхотни съставки и има антиалергични свойства, което автоматично я прави
приложима за всякакъв вид косъм и кожа.
Как се работи с нея: Първо трябва да се затопли ролона с нагревател, след това нанесете по посока разтежа на косъма.
Когато намажете желаното място се поставя лента и се натиска добре за да прилепне хубаво. И накрая дръпнете
лентата обратно посоката на растежа на косъма.
http://obiavidnes.com/obiava/110774/profesionalna-kola-maska---1-kashon-h-24-rolona

Професионална Kола Mаска - 10 кашона х 24 ролона
Във всеки кашон има по 24 ролона, като цената за един е 1.70. Пакетът е направен специално за специалисти, като може
да си комбинирате видовете кола маска по Ваш избор, както и може всичките да са от един и същи вид.
Кола маската е направена от страхотни съставки и има антиалергични свойства, което автоматично я прави
приложима за всякакъв вид косъм и кожа.
Как се работи с нея: Първо трябва да се затопли ролона с нагревател, след това нанесете по посока разтежа на косъма.
Когато намажете желаното място се поставя лента и се натиска добре за да прилепне хубаво. И накрая дръпнете
лентата обратно посоката на разтежа на косъма.
http://obiavidnes.com/obiava/110773/profesionalna-kola-maska---10-kashona-h-24-rolona

Професионална Kола Mаска - 20 кашона х 24 ролона
Във всеки кашон има по 24 ролона, като цената за един е 1.60. Пакетът е направен специално за специалисти, като може
да си комбинирате видовете кола маска по Ваш избор, както и може всичките да са от един и същи вид.
Кола маската е направена от страхотни съставки и има антиалергични свойства, което автоматично я прави
приложима за всякакъв вид косъм и кожа.
Как се работи с нея: Първо трябва да се затопли ролона с нагревател, след това нанесете по посока разтежа на косъма.
Когато намажете желаното място се поставя лента и се натиска добре за да прилепне хубаво. И накрая дръпнете
лентата обратно посоката на разтежа на косъма.
http://obiavidnes.com/obiava/110772/profesionalna-kola-maska---20-kashona-h-24-rolona

Товарен транспорт за София от Virent
Virent предлага товарни бусове под наем София, товарен транспорт и превозване на товари за фирми и частни лица в
град София и областта на добри цени.
http://obiavidnes.com/obiava/110771/tovaren-transport-za-sofiya-ot-virent

Професионален Козметичен Пакет "SKIN"
Това е едно невероятно и изгодно предложение за специалистите, което комбинира качествени козметични уреди на
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супер цена.
В пакета има:
- Легло за масаж и козметика KL266
Цвят: крем бяло в съчетание с бордо/зелено/оранжево
Размер: 185/60/75
- Пароозонатор модел 714
Супер качествен уред, има метален корпус и може да си регулира височината. Супер удобен и предпочитан накрайник за
пара, който може да се върти.
- Лампа лупа - Модел NV662
Лампа лупата има 5 диоптъра и 1 година гаранция директно от производителя.
- UV Стерилизатор 1002А
Безопасен е за употреба, перфектен избор за козметичния салон. Енергоспестяващ е и тежи само 2 кг.
http://obiavidnes.com/obiava/110770/profesionalen-kozmetichen-paket-skin

Цветни чехли за педикюр за еднократна употреба - 24 броя
Чехлите за педикюр са страхотен избор за козметичния салон. Те са лекички, цветни и за еднократна употреба. Във всяка
опаковка са по 24 бройки.
Чехлите са произведени в Италия.
http://obiavidnes.com/obiava/110769/cvetni-chehli-za-pedikyur-za-ednokratna-upotreba---24-broya

Чаршафи за еднократна употреба на ролка TNT – различни цветове
Чаршафът е само и единствено за еднократна употреба. Предлага се във формата на ролка. Изработен е от нетъкан
текстил. Чаршафът се използва лесно и осигурява хигиена на клиента. Широчината му е 60 см.
Българско качество!
Има в наличност различни цветове!
http://obiavidnes.com/obiava/110768/charshafi-za-ednokratna-upotreba-na-rolka-tnt--razlichni-cvetove

Комплект 45 броя Вулканични Камъни За Масаж и Нагревател 6 литра
Комплектът е предпочитан от много професионалисти, удобен и практичен е. Обемът му е – 6 литра.
В комплекта има 45 камъка, които са гладки, полирани и с овална форма.
Нагревателят има 24 месеца гаранция.
Мощност: 750 W
Размери: 38/28/18 см
http://obiavidnes.com/obiava/110767/komplekt-45-broya-vulkanichni-kamyni-za-masaj-i-nagrevatel-6-litra

Инструменти За Масаж 15.00
Комплектът е подходящ за най-различни процедури и масажни техники, като например: акупунктура, Гуа Ша терапия,
лечебни и спа процедури, както и с етерични масла за ароматерапия.
Благодарение на инструментите, използвани при различните техники се стимулира кръвообращението, циркулацията на
лимфните течности и освобождава организма супер бързо от токсините.
http://obiavidnes.com/obiava/110766/instrumenti-za-masaj-1500

Комплект Бели Мраморни Камъни За Масаж 12 бр.
Този комплект е направен и предназначен специално за професионалисти. Камъните са със специална форма и дизайн и
трябва да се изпозлват само за лице. Действат добре за различни болки в тила, мигрена, синузит или в черепа и
слепоочията.
Действат изключително тонизиращо и успокояващо на кръвоносните съдове.
http://obiavidnes.com/obiava/110765/komplekt-beli-mramorni-kamyni-za-masaj-12-br
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Мини RF Козметичен уред – Радиочестотен лифтинг 37
Професионалният уред използва радиочестотни вълни и така прониква в дълбочина в подкожния слой, подобрява
производството на колаген и в същото време кожата става млада, еластична и красива.
Уредът има 5 степени на интензитет, различни накрайници (лице/тяло). Честота: 3 MHz
http://obiavidnes.com/obiava/110764/mini-rf-kozmetichen-ured--radiochestoten-lifting-37

Козметичен апарат – Ултразвукова Кавитация + RF 48
Уредът е изключително ефективен и предпочитан за премахване на целулита и мазнините. Благодарение на действието
си, мастните натрупвания се разлагат и така се стяга кожата, а мазнините се извеждат от тялото чрез
отделителната система.
http://obiavidnes.com/obiava/110763/kozmetichen-aparat--ultrazvukova-kavitaciya--rf-48

Йонофореза 668
Йонофрезата е такъв уред, който действа много добре на кожата и я поддържа красива и здрава. Благодарение на
различните процедури се премахва пигментацията, отоци, тъмни кръгове и се почиства кожата в дълбочина, като
подобрява кръвообращението.
http://obiavidnes.com/obiava/110762/yonoforeza-668

Дарсонвал В-667
Дарсонвалът е професионален уред, подходящ за проблемна кожа, като акне, тъмни кръгове и пигментация. Прониква в
дълбочина и работи на принципа на импулсни високочестотни токове и напрежения.
Ползите от уреда са много: Стимулира кръвообращението, ускорява метаболизма и спомага за дълбокото проникване на
продукти в кожата.
http://obiavidnes.com/obiava/110761/darsonval-v-667

Козметичен Уред За Безиглена Мезотерапия модел 49
Професионалният уред използва електропорация и електроосмоза. Благодарение на процедурата се отварят по
най-лесния начин каналчетата, през които преминава водата в клетката и така кожата се подхранва в дълбочина и
премахва редица кожни проблеми.
Честота на работа: 50 или 60 Hz
Мощност: 25 W
http://obiavidnes.com/obiava/110760/kozmetichen-ured-za-beziglena-mezoterapiya-model-49

Професионален сешоар - ISO Beauty – BLACK
Професионалният сешоар на ISO Beauty е перфектно съчетание на високо качество и дизайн. Също така има и супер
атрактивна визия. Супер удобен е за работа, не уврежда косъма и съхранява жизнеността на косата.
Сешоарът има йонен генератор, който предпазва косъма от накъсване. Мощността му е 2000 W и има бутон за
регулиране на температурата. Благодарение на опцията си за смяна на топла и студена струя може да го използвате за
направата на различни прически.
Сешоарът има доживотна гаранция!
http://obiavidnes.com/obiava/110759/profesionalen-seshoar---iso-beauty--black

Професионална LCD автоматична маша за къдрене – BL
Професионалната маша за къдрене е от най-ново поколение. Тя е изключително предпочитана не само от дамите, но и
от професионалистите. Вече можем да направим желаните прически за супер малко време. Прецизността й на работа
прави уникални къдрици, като кичурът сам се намотава около барабанчето, оставя се за малко време и готово. Има
различни степени на нагряване, като в зависимост от тях, може да се настройват и различните видове къдрици.
Машата загрява много бързо, а температурата й варира от 180 C ° до 230 C °.
Мощност: 50 W
http://obiavidnes.com/obiava/110758/profesionalna-lcd-avtomatichna-masha-za-kydrene--bl
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Професионална LCD автоматична маша за къдрене – R
Професионалната маша за къдрене е от най-ново поколение. Тя е изключително предпочитана не само от дамите, но и
от професионалистите. Вече можем да направим желаните прически за супер малко време. Прецизността й на работа
прави уникални къдрици, като кичурът сам се намотава около барабанчето, оставя се за малко време и готово. Има
различни степени на нагряване, като в зависимост от тях, може да се настройват и различните видове къдрици.
Машата загрява много бързо, а температурата й варира от 180 C ° до 230 C °.
Мощност: 50 W
http://obiavidnes.com/obiava/110757/profesionalna-lcd-avtomatichna-masha-za-kydrene--r

Професионална преса за коса - ISO Beauty - SPECTRUM PRO PEARL
Пресата за коса е невероятен модел, който има уникална класическа визия.
Дизайнът от своя страна предлага максимално удобство при работа и така може да оформяте всеки тип коса по
най-лесния начин.
Характеристики на пресата:
- Има керамични плочи
- Кабел с дължина 2 метра и въртяща се основа
- Има светлинен индикатор
- Предлага опция за настройка на температурата с терморегулатор (60-230
http://obiavidnes.com/obiava/110756/profesionalna-presa-za-kosa---iso-beauty---spectrum-pro-pearl

Професионален сешоар - ISO Beauty – PEARL
Професионалният сешоар на ISO Beauty е перфектно съчетание на високо качество и дизайн. Също така има и супер
атрактивна визия. Супер удобен е за работа, не уврежда косъма и съхранява жизнеността на косата.
Сешоарът има йонен генератор, който предпазва косъма от накъсване. Мощността му е 2000 W и има бутон за
регулиране на температурата. Благодарение на опцията си за смяна на топла и студена струя може да го използвате за
направата на различни прически.
Сешоарът има доживотна гаранция!
http://obiavidnes.com/obiava/110755/profesionalen-seshoar---iso-beauty--pearl

Масажна кушетка NO.VA Standart NV22 + подарък чанта
Масажното легло NO.VA Standart NV22 е направено със страхотен дизайн, съчетаващ функционалност, практичност и
мобилност в едно.
Към масажното легло има подарък чанта за пренасяне и така ще може да работите от всеки край на света.
http://obiavidnes.com/obiava/110754/masajna-kushetka-nova-standart-nv22--podaryk-chanta

ЗА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ!!
Човек може дълго време да живее с парите, които чака.“ — Уилям Фокнър
Умен човек,прозрял е още една истина за живота.
Ако имате нужда от кредитиране или рефинанс и мислите ,че до 5000лв ще Ви стигнат за това,потърсете ни на тел
0888 53 03 14! Лек и успешен ден,Кръстева!
П.С. Смята се, че в нощта срещу Йордановден, небето се отваря, но само праведните могат да го видят и пожелаят ли
си нещо – ще се сбъдне. Ние не можем да преценим кой е праведен и кой не е,но можем да опитаме да Ви помогнем да си
стъпите на краката!!
http://obiavidnes.com/obiava/110753/za-oblast-plovdiv

Отдавам под наем в Плевен,Зъболекарски кабинет.
Отдавам под наем в Плевен,Зъболекарски кабинет.За кабинет, офис, заведение или др-наем 200лева--0885544373
http://obiavidnes.com/obiava/110752/otdavam-pod-naem-v-plevenzybolekarski-kabinet
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Binary Options Broker / Sales Agent (German/ Dutch/ English/ Portuguese)
E and G Finances Ltd is based in the Sofia, Bulgaria and is part of an international organization operating on the global binary
options market. The company provides services to end users benefiting from the advantages of a contact call center. E&G uses
outsourcing to ensure well-organized, structured, and optimized business models/processes/. Our success is driven by our people
and their commitment to get results the right way—by operating responsibly, executing with excellence.We grow through the
creativity, honesty and business ethics of our great young team.
If you want to join a fast growing company and benefit from the best training, and personal development plan, then this role is for
you. With excellent salary, uncapped commission and working on a market leading product, it doesn't get better than this so kick
start your career and take the next challenge. We add a competitive starting base salary (1500 to 2500 BGN) and attractive bonus
system where you can reach a monthly average of $ 1,500.
Today E and G is challenging you to become part of an environment with unnecessary stress, flexibility, attitude of acceptance, and
supportive supervisors make people glad to come to work every day. We require talented, motivated, results- focused individuals to
sell the benefits across the portfolio; to develop new and existing customer relationships.
::

Job description:

Calling, emailing existing clients and generating new leads, closing sales
Ability to sell effectively through telesales (previous experience is a plus)
You will contact potential investors in the FOREX/Binary Options market from a database of specialized contacts.
Building and managing relationships with customers, encouraging frequent use of the product
::

Job requirements:

Fluent English & German, English & Dutch, English & Portuguese (oral and written verbalization) - a must!
Bachelor’s degree from an accredited college or university is an advantage
Very good Computer skills (MS Office)
Flexible and able to perform well under pressure
Excellent communication and organizational skills
Professional Attitude
::

Benefit program

Excellent work and team environment
Ongoing sales training program
Competitive salary and bonus system
Flexible hours
Health insurance
Relocation (providing accomodation for people outside Sofia city)
http://obiavidnes.com/obiava/110751/binary-options-broker--sales-agent-german-dutch-english-portuguese

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.
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230V; IP 21; 0.6 kg
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/110750/infracherveno-topleshto--kilimche

Най-изгодните цени за врати на българския пазар!
Имате нужда от красив завършек на вашия дом или офис ?
Тогава, заповядайте при нас! Ние ви очакваме!
Ще „украсим” вашия апартамент, къща или офис с врати на много примамливи 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/110749/nay-izgodnite-ceni-za-vrati-na-bylgarskiya-pazar

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/110748/topleshta-kartina-s-infracherveno-nagryavane
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2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision
2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision
2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision WrapArounds
HD Vision & NightVision - 2 чифта очила за перфектна видимост на пътя! Шофирате, четете или играете голф тези
очила ще ви направят свидетели на изцяло ново преживяване!
Тегло - 0.200 кг.HD NightVision - очила за нощно шофиране
Изработени специално за акцентиране върху релефите. Подобряват визуалния комфорт по време на шофиране и
допринасят за отчетливото разпознаване на обектите, за перфектна яснота през нощта.
Намаляват вероятността от заслепяване, причинено от фарове и улично осветление.
Подобряват видимостта при здрач и при лоши атмосферни условия.
Прилягат добре, могат да се носят върху диоптрични очила.
Комбиниран модел с широки стъкла и с малки отстрани, от жълт акрил.Рамка от пластмаса.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/110747/2-br-ochila-za-noshtno-i-dnevno-shofirane-hd-vision

Металотърсач с PIC контролер и дискриминация.
родавам 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/ За
контакти GSM 0876709831
https://www.youtube.com/watch?v=MqVm_pIVSoA
http://obiavidnes.com/obiava/110746/metalotyrsach-s-pic-kontroler-i-diskriminaciya

Неделен курс по фински език – първо ниво
Учебен център Орбис организира неделен курс по фински език, първо 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 неделя от 10.00
до 13.00, всичко 60 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало: 17.01.2016г.
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/110745/nedelen-kurs-po-finski-ezik--pyrvo-nivo

Електрическa въдицa с дистанционно и автоматична смяна на режим
Продавам електрическa въдицa с дистанционно и автоматична смяна на режима на работа. Схеми, печатни платки и
техническа документация на електрически въдици (любителски и професионални) и електронни примамки. За повече
информация вижте клипчето.
https://www.youtube.com/watch?v=DVaBbiUMnGs&feature=youtu.be
0892374714 www.doxy100.wix.com/ribar doxy100@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/110744/elektricheska-vydica-s-distancionno-i-avtomatichna-smyana-na-rejim

Заем до 5000 лв.
Заем до 5000 лв. Годишна лихва 13%.
http://obiavidnes.com/obiava/110743/zaem-do-5000-lv
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Инкубатори - ниски цени, позвъни и затвори
Вижте клипчетата в нашия сайт показващи работата на
инкубаторите ни, a не обяснения по телефона (Често откровени лъжи)
Инкубатори - автоматично и полуавтоматично въртене на яйцата (подарък сгъваема касетка за малки пиленца
)40/60/80/100 яйца 145/175/245/280 лв, терморегулатор аналогов или с PIC контролер (0,1 градуса С)
https://www.youtube.com/watch?v=trISQfvwzS4
https://www.youtube.com/watch?v=UL2QbDodaUY&feature=youtu.be
Http://inkubatorbg.tk
http://obiavidnes.com/obiava/110742/inkubatori----niski-ceni-pozvyni-i-zatvori

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/110741/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Руски език – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по руски език в удобно за курсиста и преподавателя време. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 10 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/110740/ruski-ezik--individualno-obuchenie

Руски език – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по руски език в удобно за курсиста и преподавателя време. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 10 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/110739/ruski-ezik--individualno-obuchenie
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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/110738/rumynski--ezik--individualno-obuchenie

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/110737/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/110736/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.
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/110735/individualno-obuchenie-po-turski-ezik

Индивидуално обучение по ГРЪЦКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по гръцки език в удобно за курсиста и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Епикинонисте Елиника или друга система по избор. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 10 лева на учебен час.
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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/110734/individualno-obuchenie-po-grycki-ezik

ШВЕДСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по шведски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата Rivstart. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 10 лева на учебен час.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
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/110733/shvedski-ezik--individualno-obuchenie

Индивидуално обучение по ФРЕНСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по френски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Работи се по
системата „Echo” или друга система по избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 10 лева
на учебен час .
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/110732/individualno-obuchenie-po-frenski-ezik

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по английски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата New ENGLISH FILE или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 10 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/110731/angliyski-ezik--individualno-obuchenie

Индивидуално обучение по НЕМСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по немски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Themen Aktuell” , „Em neu” или система по избор, всички нива.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Цена: 10 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
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Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/110730/individualno-obuchenie-po-nemski-ezik

ИСПАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по испански език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Nuevo Ven”, „Espanol en marcha” или друга система по избор.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички
езикови елементи. Цена: 10 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/110729/ispanski--ezik--individualno-obuchenie

Водоустойчив Електронен нашийник за дресура на кучета
Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Последен Модел водоустойчив с презареждаеми батерий на нашийника и дистанционното в коплекта
Нова напълно функционална система за дистанционно обучение на кучето
Въздействие електричество, вибрации, режим пейджър, режим тонален
LCD дисплей
Подходящ за всички кучета от 5 до 60 кг
Възможност за обучение на две кучета с един предавател (продава се отделно)
Комбинирано микро освобождаване на статично електричество, вибрации, свирка и светлина.
Работи до 300 метра обхват Водоустойчива яка и предавател
Лесен за използване и ергономичен) Itter (дължина: 8 см, широчина: 4 см)
Нагоре / надолу бутон позволява 0 до 100 нива на постепенно коригиране в интензивността на стимулацията
Можете да запомня нивата, които ще отговарят на вашето куче, не е нужно да регулирате нивата на интензивност
отново следващия път.
Цифрови работа с дистанционно управление на различни кодове за идентичност, за да предотвратяват конфликти с
други електронни нашийници.
Практически, ултра леки цифров LCD сигнали към кучето си да слушат своите команди
Защитен, хуманно, здрав и висока ефективност за дресура на вашия домашен любимец. (голямо куче, упорито куче)
Регулируема яка, подходящ за кучета с различни размери (25 см 55 см)
Пакетът включва:
1 Приемник Нашийник
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1 Презареждаема батерия в нашийника
1 Презареждаема батерия в дистанционното
1 Test светлина
1 Регулируема каишка яка
1 Зарядно
1 Ръководство на потребителя
Имате 100 различни нива
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/110728/vodoustoychiv-elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

Индивидуално обучение по ИТАЛИАНСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системата Progetto Italiano или друга
система по избор. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 10 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/110727/individualno-obuchenie-po-italianski-ezik

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”.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/110726/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

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
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http://obiavidnes.com/obiava/110725/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/110724/individualno-obuchenie

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
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полимери.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/110723/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/ !
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/110722/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Набираме персонал за Дюнер заведения в Рединг
Английска агенция-посредник за подбор на персонал BERRO EUROPE (UK) LTD набира работници за дюнер заведения в
Рединг.
В момента имаме нужда от следните видове персонал:
http://obiavidnes.com/obiava/110721/nabirame-personal-za-dyuner-zavedeniya-v-reding

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 .
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Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/110720/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 !
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Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/110719/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
!
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
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http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/110718/pokupko---prodajba-i-prehvyrlyane-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--

ИНТЕРИОРНА ВРАТА ЗА ВСЕКИ 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: 0899691030
mail: office@vrati-dobrich.com
web: www.VRATI-DOBRICH.com
http://obiavidnes.com/obiava/110717/interiorna-vrata-za-vseki-dom

Масажист - курсове и индивидуално обучение във Варна
Лицензирани курсове и индивидуално обучение по специалност МАСАЖИ в център Давитоз, лицензиран от Националната
агенция за професионално обучение с лиценз номер 201112927
- Едномесечни и двумесечни курсове
- Часове по теория и практика
- Преподаватели кинезитерапевти, рехабилитатори с дългогодишен практически опит
- При плащане с една вноска 390 лв/ група, 440 лв/ индивидуално, при плащане с две вноски 2 х 220 лв/ група, 2 х 245 лв/
индивидуално
- Лицензирани сертификати с международна валидност
- Възможност за явяване само на изпит, без да се посещава курс, за да получите лицензиран международно валиден
сертификат
- Започване на курсовете в началото и в средата на всеки месец
http://obiavidnes.com/obiava/110716/masajist---kursove-i-individualno-obuchenie-vyv-varna

МАСАЖИСТ - курсове и индивидуално обучение в Бургас
Лицензирани курсове и индивидуално обучение по специалност МАСАЖИ в център Давитоз, лицензиран от Националната
агенция за професионално обучение с лиценз номер 201112927
- Едномесечни и двумесечни курсове
- Часове по теория и практика
- Преподаватели кинезитерапевти, рехабилитатори с дългогодишен практически опит
- При плащане с една вноска 390 лв/ група, 440 лв/ индивидуално, при плащане с две вноски 2 х 220 лв/ група, 2 х 245 лв/
индивидуално
- Лицензирани сертификати с международна валидност
- Възможност за явяване само на изпит, без да се посещава курс, за да получите лицензиран международно валиден
сертификат
- Започване на курсовете в началото и в средата на всеки месец
http://obiavidnes.com/obiava/110715/masajist---kursove-i-individualno-obuchenie-v-burgas

Фризьорски курсове във Варна
Курсове и индивидуално обучение по професия Фризьор в център Давитоз, лицензиран от Националната агенция за
професионално обучение с лиценз номер 201112927
- Едномесечни курсове, двумесечни курсове и индивидуално обучение
- Включени часове по теория и практика
- Преподаватели с дългогодишен практически опит
- Лицензирани международно валидни сертификати
- Възможност за явяване само на изпит, без да се посещава курс, за да получите лицензиран международно валиден
сертификат
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- Цена 540 лв при плащане с една вноска, 590 лв с две равни вноски, 690 лв/ индивидуално обучение
- Започване на курсовете всяка седмица
- Международно валидна диплома за Фризьор от Националната агенция за професионално обучение
http://obiavidnes.com/obiava/110714/frizyorski-kursove-vyv-varna

Фризьорски курсове в Бургас
Курсове и индивидуално обучение по професия Фризьор в център Давитоз, лицензиран от Националната агенция за
професионално обучение с лиценз номер 201112927
- Едномесечни курсове, двумесечни курсове и индивидуално обучение
- Включени часове по теория и практика
- Преподаватели с дългогодишен практически опит
- Лицензирани международно валидни сертификати
- Възможност за явяване само на изпит, без да се посещава курс, за да получите лицензиран международно валиден
сертификат
- Цена 540 лв при плащане с една вноска, 590 лв с две равни вноски, 690 лв/ индивидуално обучение
- Започване на курсовете всяка седмица
- Международно валидна диплома за Фризьор от Националната агенция за професионално обучение
http://obiavidnes.com/obiava/110713/frizyorski-kursove-v-burgas

Създаване на интернет страници - WEB DESIGN във Варна
Описание на курса: Обучението в център Давитоз има за цел да Ви научи да създавате собствени интернет страници с
минимални познания по програмиране. В случай, че нямате закупен хостинг и домейн, ще разберете как да се сдобиете с
тях. Ще използвате готови шаблони, така наречените теми, за да създавате интернет страници и менюта. Ще можете
да инсталирате, настроите и поддържате собствен онлайн магазин. Ще извършвате оптимизация на интернет сайта
Ви, така че да е видим в онлайн пространството за потенциални клиенти.
- Лицензирани 5 - седмични курсове и индивидуално обучение
- Практическа насоченост на занятията
- Цена: 300 лв
- Преподаватели с практически опит
- Лицензиран сертификат
- Започване на обучението в кратки срокове
- Възможност за явяване само на изпит, без да се посещава курс, за да получите сертификат, валиден в България и в
чужбина.
http://obiavidnes.com/obiava/110712/syzdavane-na-internet-stranici---web-design-vyv-varna

Създаване на интернет страници - WEB DESIGN в Бургас
Описание на курса: Обучението в център Давитоз има за цел да Ви научи да създавате собствени интернет страници с
минимални познания по програмиране. В случай, че нямате закупен хостинг и домейн, ще разберете как да се сдобиете с
тях. Ще използвате готови шаблони, така наречените теми, за да създавате интернет страници и менюта. Ще можете
да инсталирате, настроите и поддържате собствен онлайн магазин. Ще извършвате оптимизация на интернет сайта
Ви, така че да е видим в онлайн пространството за потенциални клиенти.
- Лицензирани 5 - седмични курсове и индивидуално обучение
- Практическа насоченост на занятията
- Цена: 300 лв
- Преподаватели с практически опит
- Лицензиран сертификат
- Започване на обучението в кратки срокове
- Възможност за явяване само на изпит, без да се посещава курс, за да получите сертификат, валиден в България и в
чужбина.
http://obiavidnes.com/obiava/110711/syzdavane-na-internet-stranici---web-design-v-burgas
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СЧЕТОВОДСТВО - курсове и индивидуaлно обучение във Варна
ЦЕНТЪР ДАВИТОЗ - лицензирани онлайн курсове и индивидуално обучение по СЧЕТОВОДСТВО
- Дневни, вечерни, през седмицата и съботно - неделни занятия
- Практическа насоченост
- 6 - седмични и двумесечни курсове
- Възможност за явяване само на изпит, без да се посещава курс, за да получите лицензиран международно валиден
сертификат
- Подготовка на студенти и ученици от търговски гимназии
- За помощник - счетоводител и главен счетоводител
- Групова подготовка 260 лв/ курс, 300 лв/ индивидуално обучение
- Лицензиран сертификат от Националната агенция за професионално обучение
- Преподаватели с дългогодишен практически опит
Започване на курсовете в началото и в средата на всеки месец
http://obiavidnes.com/obiava/110710/schetovodstvo---kursove-i-individualno-obuchenie-vyv-varna

СЧЕТОВОДСТВО - онлайн курсове и индивидуално обучение в Бургас
ЦЕНТЪР ДАВИТОЗ - лицензирани курсове и индивидуално обучение по СЧЕТОВОДСТВО
- Дневни, вечерни, през седмицата и съботно - неделни занятия
- Практическа насоченост
- 6 - седмични и двумесечни курсове
- Възможност за явяване само на изпит, без да се посещава курс, за да получите лицензиран международно валиден
сертификат
- Подготовка на студенти и ученици от търговски гимназии
- За помощник - счетоводител и главен счетоводител
- Групова подготовка 260 лв/ курс, 300 лв/ индивидуално обучение
- Лицензиран сертификат от Националната агенция за професионално обучение
- Преподаватели с дългогодишен практически опит
Започване на курсовете в началото и в средата на всеки месец
http://obiavidnes.com/obiava/110709/schetovodstvo---onlayn-kursove-i-individualno-obuchenie-v-burgas

СТРУГАР - курсове и индивидуално обучение във Варна
Лицензирани курсове и индивидуално обучение за професия СТРУГАР в център Давитоз, лицензиран от Националната
агенция за професионално обучение с лиценз номер 201112927
- Едномесечни и индивидуални курсове
- Часове по теория и практика
- Преподаватели с дългогодишен практически опит
- При плащане с една вноска 390 лв/група, 440 лв/индивидуално, с 2 вноски 440 лв/група, 490 лв/индивидуално
- Диплома, валидна в България и в чужбина
- Възможност за явяване само на изпит, без да се посещава курс, за да получите лицензиран международно валиден
сертификат
- Започване на курсовете за СТРУГАРИ в началото и в средата на всеки месец
http://obiavidnes.com/obiava/110708/strugar---kursove-i-individualno-obuchenie-vyv-varna

СТРУГАР - курсове и индивидуално обучение в Бургас
Лицензирани курсове и индивидуално обучение за професия СТРУГАР в център Давитоз, лицензиран от Националната
агенция за професионално обучение с лиценз номер 201112927
- Едномесечни и индивидуални курсове
- Часове по теория и практика
- Преподаватели с дългогодишен практически опит
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- При плащане с една вноска 390 лв/група, 440 лв/индивидуално, с 2 вноски 440 лв/група, 490 лв/индивидуално
- Диплома, валидна в България и в чужбина
- Възможност за явяване само на изпит, без да се посещава курс, за да получите лицензиран международно валиден
сертификат
- Започване на курсовете за СТРУГАРИ в началото и в средата на всеки месец
http://obiavidnes.com/obiava/110707/strugar---kursove-i-individualno-obuchenie-v-burgas

Сладкар - курсове и индивидуално обучение във Варна
Курсове и индивидуално обучение по професия СЛАДКАР в център Давитоз, лицензиран от Националната агенция за
професионално обучение с лиценз номер 201112927
- Едномесечни курсове, двумесечни курсове и индивидуално обучение
- Включени часове по теория и практикa
- Провеждане на занятията в центъра
- Преподаватели с дългогодишен практически опит
- Възможност за явяване на изпит, без да се посещава курс, за да получите лицензиран сертификат с международна
валидност
- Цена 540 лв при плащане с една вноска, 590 лв с две равни вноски, 690 лв/ индивидуално обучение
- Започване на курсовете в началото и в средата на всеки месец
- Международно валидна диплома за СЛАДКАР, с лиценз от Националната агенция за професионално обучение
http://obiavidnes.com/obiava/110706/sladkar---kursove-i-individualno-obuchenie-vyv-varna

Сладкар - курсове и индивидуално обучение в Бургас
Курсове и индивидуално обучение по професия СЛАДКАР в център Давитоз, лицензиран от Националната агенция за
професионално обучение с лиценз номер 201112927
- Едномесечни курсове, двумесечни курсове и индивидуално обучение
- Включени часове по теория и практикa
- Провеждане на занятията в центъра
- Преподаватели с дългогодишен практически опит
- Възможност за явяване на изпит, без да се посещава курс, за да получите лицензиран сертификат с международна
валидност
- Цена 540 лв при плащане с една вноска, 590 лв с две равни вноски, 690 лв/ индивидуално обучение
- Започване на курсовете в началото и в средата на всеки месец
- Международно валидна диплома за СЛАДКАР, с лиценз от Националната агенция за професионално обучение
http://obiavidnes.com/obiava/110705/sladkar---kursove-i-individualno-obuchenie-v-burgas

Руски език - курсове и индивидуално обучение във Варна
Център ДАВИТОЗ - онлайн курсове по РУСКИ език
- Дневни, вечерни, през седмицата и съботно - неделни курсове
- 6 - седмично, двумесечно, 3 - месечно и целогодишно обучение
- Отделни групи за възрастни и за деца и ученици
- Подготовка за изпити ТРИКИ и др.
- Възможност за явяване на изпит, без посещаване на курс и получаване на международно признат сертификат
- Кандидатстудентска и подготовка за матура
- Бизнес руски, руски за туризма и хотелиерството
- Малки групи
- Общ руски 240 лв/ група, 288 лв/ индивидуално. Специализирана и подготовка за изпити 288 лв/ група, 324 лв/
индивидуално
- Преподаватели от езиковите гимназии и преподаватели с опит в чужбина
- Лицензирани международно валидни сертификати
Започване на курсовете в кратки срокове
http://obiavidnes.com/obiava/110704/ruski-ezik---kursove-i-individualno-obuchenie-vyv-varna
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Руски език - курсове и индивидуално обучение в Бургас
Център ДАВИТОЗ - курсове по РУСКИ език
- Дневни, вечерни, през седмицата и съботно - неделни курсове
- 6 - седмично, двумесечно, 3 - месечно и целогодишно обучение
- Отделни групи за възрастни и за деца и ученици
- Подготовка за изпити ТРИКИ и др.
- Възможност за явяване на изпит, без посещаване на курс и получаване на международно признат сертификат
- Кандидатстудентска и подготовка за матура
- Бизнес руски, руски за туризма и хотелиерството
- Малки групи
- Общ руски 240 лв/ група, 288 лв/ индивидуално. Специализирана и подготовка за изпити 288 лв/ група, 324 лв/
индивидуално
- Преподаватели от езиковите гимназии и преподаватели с опит в чужбина
- Лицензирани международно валидни сертификати
Започване на курсовете в кратки срокове
http://obiavidnes.com/obiava/110703/ruski-ezik---kursove-i-individualno-obuchenie-v-burgas

ПОМОЩНИК - ВЪЗПИТАТЕЛ курсове във Варна
Лицензирани курсове и индивидуално обучение по професия ПОМОЩНИК - ВЪЗПИТАТЕЛ в център Давитоз, лицензиран
от Националната агенция за професионално образование с лиценз номер 201112927
- Онлайн обучение в реално време с преподавател
- Шестседмични курсове и индивидуално обучение
- Часове по теория и практика
- Преподаватели с педагогически и практически опит
- 240 лв/група, 288 лв/индивидуално
- Лицензирани сертификати, валидни в България и в чужбина
- Възможност за явяване само на изпит, без да се посещават занятия, за да получите международно призната диплома
- Започване на курсовете в началото и в средата на всеки месец
http://obiavidnes.com/obiava/110702/pomoshtnik---vyzpitatel-kursove-vyv-varna

ПОМОЩНИК - ВЪЗПИТАТЕЛ курсове във Варна
Лицензирани курсове и индивидуално обучение по професия ПОМОЩНИК - ВЪЗПИТАТЕЛ в център Давитоз, лицензиран
от Националната агенция за професионално образование с лиценз номер 201112927
- Онлайн обучение в реално време с преподавател
- Шестседмични курсове и индивидуално обучение
- Часове по теория и практика
- Преподаватели с педагогически и практически опит
- 240 лв/група, 288 лв/индивидуално
- Лицензирани сертификати, валидни в България и в чужбина
- Възможност за явяване само на изпит, без да се посещават занятия, за да получите международно призната диплома
- Започване на курсовете в началото и в средата на всеки месец
http://obiavidnes.com/obiava/110701/pomoshtnik---vyzpitatel-kursove-vyv-varna

ПОМОЩНИК - ВЪЗПИТАТЕЛ курсове в Бургас
Лицензирани курсове и индивидуално обучение по професия ПОМОЩНИК - ВЪЗПИТАТЕЛ в център Давитоз, лицензиран
от Националната агенция за професионално образование с лиценз номер 201112927
- Онлайн обучение в реално време с преподавател
- Шестседмични курсове и индивидуално обучение
- Часове по теория и практика
- Преподаватели с педагогически и практически опит

Страница 71/99

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

10.01.2016

- 240 лв/група, 288 лв/индивидуално
- Лицензирани сертификати, валидни в България и в чужбина
- Възможност за явяване само на изпит, без да се посещават занятия, за да получите международно призната диплома
- Започване на курсовете в началото и в средата на всеки месец
http://obiavidnes.com/obiava/110700/pomoshtnik---vyzpitatel-kursove-v-burgas

НЕМСКИ ЕЗИК курсове и индивидуално обучение във Варна
Център Давитоз - курсове и индивидуално обучение по немски език
- Дневни, вечерни, през седмицата и съботно - неделни курсове
- 6 - седмични, двумесечни, тримесечни и целогодишни курсове
- Отделни групи за възрастни, деца и ученици
- Подготовка за изпити, кандидатстудентска и подготовка за матура и тест DaF
- Бизнес НЕМСКИ, НЕМСКИ за лекари и медицински сестри, за туризма и хотелиерството, за пилоти
- Възможност за явяване на изпит, без посещаване на курс и получаване на международно признат сертификат
- Малки групи
- Преподаватели от езиковите гимназии и преподаватели с опит в чужбина
- Лицензирани международно валидни сертификати по Европейската езикова рамка
- Общ НЕМСКИ 240 лв/ група, 288 лв/ индивидуално, специализиран НЕМСКИ и подготовка за изпити 288 лв/ група, 324 лв/
индивидуално
Започване на курсовете в началото и в средата на всеки месец
http://obiavidnes.com/obiava/110699/nemski-ezik-kursove-i-individualno-obuchenie-vyv-varna

НЕМСКИ ЕЗИК курсове и индивидуално обучение в Бургас
Център Давитоз - курсове и индивидуално обучение по немски език
- Дневни, вечерни, през седмицата и съботно - неделни курсове
- 6 - седмични, двумесечни, тримесечни и целогодишни курсове
- Отделни групи за възрастни, деца и ученици
- Подготовка за изпити, кандидатстудентска и подготовка за матура и тест DaF
- Бизнес НЕМСКИ, НЕМСКИ за лекари и медицински сестри, за туризма и хотелиерството, за пилоти
- Възможност за явяване на изпит, без посещаване на курс и получаване на международно признат сертификат
- Малки групи
- Преподаватели от езиковите гимназии и преподаватели с опит в чужбина
- Лицензирани международно валидни сертификати по Европейската езикова рамка
- Общ НЕМСКИ 240 лв/ група, 288 лв/ индивидуално, специализиран НЕМСКИ и подготовка за изпити 288 лв/ група, 324 лв/
индивидуално
Започване на курсовете в началото и в средата на всеки месец
http://obiavidnes.com/obiava/110698/nemski-ezik-kursove-i-individualno-obuchenie-v-burgas

Компютърна грамотност WINDOWS, WORD, POWERPOINT, EXCEL във Варна
ЦЕНТЪР ДАВИТОЗ - Лицензирани курсове и индивидуално обучение по начална компютърна грамотност с програмите
WINDOWS, WORD, EXCEL, POWERPOINT, INTERNET
- 5 седмични курсове и индивидуални занятия
- Лицензиран сертификат от Националната агенция за професионално обучение
- 140 лв/ групови курсове, 160 лв/ индивидуално. При двама курсиста за индивидуално обучение намаление на 140 лв/
курсист
- Преподаватели педагози с дългогодишен практически опит
Започване на курсовете в началото и в средата на всеки месец
http://obiavidnes.com/obiava/110697/kompyutyrna-gramotnost-windows-word-powerpoint-excel-vyv-varna

Страница 72/99

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

10.01.2016

Компютърна грамотност WINDOWS, WORD, POWERPOINT, EXCEL в Бургас
ЦЕНТЪР ДАВИТОЗ - Лицензирани курсове и индивидуално обучение по начална компютърна грамотност с програмите
WINDOWS, WORD, EXCEL, POWERPOINT, INTERNET
- 5 седмични курсове и индивидуални занятия
- Лицензиран сертификат от Националната агенция за професионално обучение
- 140 лв/ групови курсове, 160 лв/ индивидуално. При двама курсиста за индивидуално обучение намаление на 140 лв/
курсист
- Преподаватели педагози с дългогодишен практически опит
Започване на курсовете в началото и в средата на всеки месец
http://obiavidnes.com/obiava/110696/kompyutyrna-gramotnost-windows-word-powerpoint-excel-v-burgas

Подготовка по Математика във Варна
ЦЕНТЪР ДАВИТОЗ
- Висококачествена подготовка за матури след 7 и 12 клас и кандидатстудентски изпити по МАТЕМАТИКА
- Провеждане на предварителни изпити
- Подготовка за изпитите SAT, GRE, GMAT
- Преподаватели с дългогодишен опит в подготовката за изпити
- 240 до 288 лв/групово обучение, 288 до 360 лв/индивидуално
- Сертификати по международно валидната Европейска езикова рамка и сертификати от Националната агенция за
професионално обучение
- Започване на курсовете в началото и в средата на всеки месец
http://obiavidnes.com/obiava/110695/podgotovka-po-matematika-vyv-varna

Подготовка по Математика в Бургас
ЦЕНТЪР ДАВИТОЗ
- Висококачествена подготовка за матури след 7 и 12 клас и кандидатстудентски изпити по МАТЕМАТИКА
- Провеждане на предварителни изпити
- Подготовка за изпитите SAT, GRE, GMAT
- Преподаватели с дългогодишен опит в подготовката за изпити
- 240 до 288 лв/групово обучение, 288 до 360 лв/индивидуално
- Сертификати по международно валидната Европейска езикова рамка и сертификати от Националната агенция за
професионално обучение
- Започване на курсовете в началото и в средата на всеки месец
http://obiavidnes.com/obiava/110694/podgotovka-po-matematika-v-burgas

МАНИКЮР, педикюр, ноктопластика, декорации, шилак в Бургас
Лицензирани курсове и индивидуално обучение по специалност МАНИКЮРИСТ - маникюр, педикюр, ноктопластика с гел и
с акрил, декорации, шилак (Shellac) в център Давитоз, лицензиран от Националната агенция за професионално обучение с
лиценз номер 201112927
- Часове по теория и практика по маникюр, педикюр, ноктопластика с гел и с акрил, декорации, шилак (Shellac)
- Преподаватели с дългогодишен практически опит
- Маникюр 195 лв, маникюр и педикюр 390 лв, ноктопластика с акрил 390 лв, ноктопластика с гел 390 лв, декорации 195 лв,
шилак (Shellac) 240 лв
- Диплома, валидна в България и в чужбина
- Възможност за явяване само на изпит, без да се посещава курс, за да получите лицензиран международно валиден
сертификат
Започване на курсовете в началото и в средата на всеки месец.
http://obiavidnes.com/obiava/110693/manikyur-pedikyur-noktoplastika-dekoracii-shilak-v-burgas
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Преводи и легализация - Център Давитоз гр. Варна
Център ДАВИТОЗ - висококачествени писмени /експресни/ и устни преводи и легализации от и на всички езици, преводи на
интернет страници, бизнес кореспонденция и специализирана тематика
- Английски писмен обикновен 9 лв, специализиран 12 лв, устен 40 лв
- Немски писмен обикновен 10 лв, специализиран 15 лв, устен 40 лв
- Испански писмен обикновен 10 лв, специализиран 15 лв, устен 40 лв
- Руски писмен обикновен 10 лв, специализиран 15 лв, устен 40 лв
- Гръцки писмен обикновен 16 лв, специализиран 20 лв, устен 40 лв
- Италиански писмен обикновен 14 лв, специализиран 18 лв, устен 40 лв
- Чешки писмен обикновен 25 лв, специализиран 35 лв, устен 40 лв
- Турски писмен обикновен 25 лв, специализиран 35 лв, устен 40 лв
- Преводи и легализации от и на редки езици - датски, китайски, македонски, полски, норвежки, португалски, румънски,
словашки, словенски, сръбски, украински, холандски и др.
http://obiavidnes.com/obiava/110692/prevodi-i-legalizaciya---centyr-davitoz-gr-varna

Преводи и легализация - Център Давитоз гр. Бургас
Център ДАВИТОЗ - висококачествени писмени /експресни/ и устни преводи и легализации от и на всички езици, преводи на
интернет страници, бизнес кореспонденция и специализирана тематика
- Английски писмен обикновен 9 лв, специализиран 12 лв, устен 40 лв
- Немски писмен обикновен 10 лв, специализиран 15 лв, устен 40 лв
- Испански писмен обикновен 10 лв, специализиран 15 лв, устен 40 лв
- Руски писмен обикновен 10 лв, специализиран 15 лв, устен 40 лв
- Гръцки писмен обикновен 16 лв, специализиран 20 лв, устен 40 лв
- Италиански писмен обикновен 14 лв, специализиран 18 лв, устен 40 лв
- Чешки писмен обикновен 25 лв, специализиран 35 лв, устен 40 лв
- Турски писмен обикновен 25 лв, специализиран 35 лв, устен 40 лв
- Преводи и легализации от и на редки езици - датски, китайски, македонски, полски, норвежки, португалски, румънски,
словашки, словенски, сръбски, украински, холандски и др.
http://obiavidnes.com/obiava/110691/prevodi-i-legalizaciya---centyr-davitoz-gr-burgas

Компютърни курсове по Autocad в Бургас
ЦЕНТЪР ДАВИТОЗ
- Лицензирани курсове и индивидуално обучение по Autocad
- 5 седмични курсове и индивидуални занятия
- Практическа насоченост на обучението
- Малки групи
- 260 лв/ курс в група, 300 лв/ индивидуално
- Преподаватели с практически и педагогически опит
- Лицензиран сертификат от Националната агенция за професионално обучение
- Възможност за явяване само на изпит, без да се посещава курс, за да получите лицензиран международно валиден
сертификат
Започване на курсовете в кратки срокове
http://obiavidnes.com/obiava/110690/kompyutyrni-kursove-po-autocad-v-burgas

Компютърни курсове по Autocad във Варна
ЦЕНТЪР ДАВИТОЗ
- Лицензирани курсове и индивидуално обучение по Autocad
- 5 седмични курсове и индивидуални занятия
- Практическа насоченост на обучението
- Малки групи
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- 260 лв/ курс в група, 300 лв/ индивидуално
- Преподаватели с практически и педагогически опит
- Лицензиран сертификат от Националната агенция за професионално обучение
- Възможност за явяване само на изпит, без да се посещава курс, за да получите лицензиран международно валиден
сертификат
Започване на курсовете в кратки срокове
http://obiavidnes.com/obiava/110689/kompyutyrni-kursove-po-autocad-vyv-varna

КОМПЮТЪРНИ курсове - 3D StudioMax във Варна
ЦЕНТЪР ДАВИТОЗ
- Лицензирани курсове и индивидуално обучение по 3D StudioMax
- 5 седмични курсове и индивидуални занятия
- Практическа насоченост на обучението
- Малки групи
- 260 лв/ курс в група, 300 лв/ индивидуално
- Преподаватели с практически и педагогически опит
- Лицензиран сертификат от Националната агенция за професионално обучение
- Възможност за явяване само на изпит, без да се посещава курс, за да получите лицензиран международно валиден
сертификат
Започване на курсовете в кратки срокове
http://obiavidnes.com/obiava/110688/kompyutyrni-kursove---3d-studiomax-vyv-varna

КОМПЮТЪРНИ курсове - 3D StudioMax в Бургас
ЦЕНТЪР ДАВИТОЗ
- Лицензирани курсове и индивидуално обучение по 3D StudioMax
- 5 седмични курсове и индивидуални занятия
- Практическа насоченост на обучението
- Малки групи
- 260 лв/ курс в група, 300 лв/ индивидуално
- Преподаватели с практически и педагогически опит
- Лицензиран сертификат от Националната агенция за професионално обучение
- Възможност за явяване само на изпит, без да се посещава курс, за да получите лицензиран международно валиден
сертификат
Започване на курсовете в кратки срокове
http://obiavidnes.com/obiava/110687/kompyutyrni-kursove---3d-studiomax-v-burgas

Козметика - курсове и индивидуално обучение във Варна
Курсове и индивидуално обучение по професия Козметика в център за професионално обучение Давитоз, лицензиран от
Националната агенция за професионално обучение с лиценз номер 201112927
- Едномесечни курсове, двумесечни курсове и индивидуално обучение
- Часове по теория и практика
- Провеждане на занятията в центъра
- Преподаватели козметици, с дългогодишен практически опит
- Лицензирани международно признати сертификати от Националната агенция за професионално обучение
- 540 лв групов курс с една вноска, 590 лв с две равни вноски, 690 лв/ индивидуално
- Възможност за явяване само на изпит, без да се посещава курс, за да получите лицензиран международно валиден
сертификат
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Начало на курсовете всяка седмица
http://obiavidnes.com/obiava/110686/kozmetika---kursove-i-individualno-obuchenie-vyv-varna

Козметика - курсове и индивидуално обучение в Бургас
Курсове и индивидуално обучение по професия Козметика в център за професионално обучение Давитоз, лицензиран от
Националната агенция за професионално обучение с лиценз номер 201112927
- Едномесечни курсове, двумесечни курсове и индивидуално обучение
- Часове по теория и практика
- Провеждане на занятията в центъра
- Преподаватели козметици, с дългогодишен практически опит
- Лицензирани международно признати сертификати от Националната агенция за професионално обучение
- 540 лв групов курс с една вноска, 590 лв с две равни вноски, 690 лв/ индивидуално
- Възможност за явяване само на изпит, без да се посещава курс, за да получите лицензиран международно валиден
сертификат
Начало на курсовете всяка седмица
http://obiavidnes.com/obiava/110685/kozmetika---kursove-i-individualno-obuchenie-v-burgas

Монтаж, ремонт и поддръжка на климатици - Варна
Курсове и индивидуално обучение по специалност МОНТАЖ, РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА КЛИМАТИЦИ в център
Давитоз, лицензиран от Националната агенция за професионално обучение с лиценз номер 201112927
- Едномесечни курсове, двумесечни курсове и индивидуално обучение
- Включени часове по теория и практика
- Преподаватели с дългогодишен практически опит
- Лицензиран сертификат, валиден в България и в чужбина
- Възможност за явяване само на изпит, без да се посещава курс, за да получите лицензиран международно валиден
сертификат
- Цена 540 лв/ група при плащане с една вноска, 590 лв/ група с две вноски, 690 лв/ индивидуално обучение
- Започване на курсовете по специалност МОНТАЖ, РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА КЛИМАТИЦИ в началото и в средата
на всеки месец
http://obiavidnes.com/obiava/110684/montaj-remont-i-poddryjka-na-klimatici---varna

Монтаж, ремонт и поддръжка на климатици - Бургас
Курсове и индивидуално обучение по специалност МОНТАЖ, РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА КЛИМАТИЦИ в център
Давитоз, лицензиран от Националната агенция за професионално обучение с лиценз номер 201112927
- Едномесечни курсове, двумесечни курсове и индивидуално обучение
- Включени часове по теория и практика
- Преподаватели с дългогодишен практически опит
- Лицензиран сертификат, валиден в България и в чужбина
- Възможност за явяване само на изпит, без да се посещава курс, за да получите лицензиран международно валиден
сертификат
- Цена 540 лв/ група при плащане с една вноска, 590 лв/ група с две вноски, 690 лв/ индивидуално обучение
- Започване на курсовете по специалност МОНТАЖ, РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА КЛИМАТИЦИ в началото и в средата
на всеки месец
http://obiavidnes.com/obiava/110683/montaj-remont-i-poddryjka-na-klimatici---burgas

Италиански - курс и индивидуално обучение във Варна
Курсове и индивидуално обучение по ИТАЛИАНСКИ език в център Давитоз, лицензиран от Националната агенция за
професионално образование
- Дневни, вечерни, през седмицата и съботно - неделни учебни часове
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- 6 седмични, двумесечни, тримесечни и целогодишни курсове
- Подготовка за изпити, кандидатстудентска и подготовка за матура
- Бизнес италиански, италиански за туризма и хотелиерството, за пилоти, лекари и медицински сестри
- Възможност за явяване на изпит, без посещаване на курс, за да получите международно призната диплома
- Малки групи
- Общ италиански 240 лв/група, 288 лв/индивидуално. Подготовка за изпити и специализиран италиански 288 лв/група, 324
лв/индивидуално
- Сертификати, валидни в България и в чужбина
Започване на курсовете в кратки срокове.
http://obiavidnes.com/obiava/110682/italianski---kurs-i-individualno-obuchenie-vyv-varna

Италиански - курс и индивидуално обучение в Бургас
Курсове и индивидуално обучение по ИТАЛИАНСКИ език в център Давитоз, лицензиран от Националната агенция за
професионално образование
- Дневни, вечерни, през седмицата и съботно - неделни учебни часове
- 6 седмични, двумесечни, тримесечни и целогодишни курсове
- Подготовка за изпити, кандидатстудентска и подготовка за матура
- Бизнес италиански, италиански за туризма и хотелиерството, за пилоти, лекари и медицински сестри
- Възможност за явяване на изпит, без посещаване на курс, за да получите международно призната диплома
- Малки групи
- Общ италиански 240 лв/група, 288 лв/индивидуално. Подготовка за изпити и специализиран италиански 288 лв/група, 324
лв/индивидуално
- Сертификати, валидни в България и в чужбина
Започване на курсовете в кратки срокове.
http://obiavidnes.com/obiava/110681/italianski---kurs-i-individualno-obuchenie-v-burgas

ИСПАНСКИ ЕЗИК - курсове и индивидуално обучение във Варна
Център Давитоз - курсове и индивидуално обучение по ИСПАНСКИ език
- Дневни, вечерни, през седмицата и съботно - неделни занятия
- 6 седмични, двумесечни, тримесечни и целогодишни курсове
- Отделни групи за възрастни и за деца и ученици
- Подготовка за изпити ДЕЛЕ и други, кандидатстудентска и подготовка за матура
- Бизнес ИСПАНСКИ, ИСПАНСКИ за лекари и медицински сестри, за туризма и хотелиерството, за пилоти
- Малки групи
- Сертификати по Европейската езикова рамка, валидни в цял свят
- Възможност за явяване на изпит, без посещаване на курс, за да получите международно призната диплома
- Общ ИСПАНСКИ 240 лв/група, 288 лв/индивидуално, специализиран ИСПАНСКИ и подготовка за изпити 288 лв/група,
324 лв/индивидуално
- Започване на курсовете в кратки срокове
http://obiavidnes.com/obiava/110680/ispanski-ezik---kursove-i-individualno-obuchenie-vyv-varna

ИСПАНСКИ ЕЗИК - курсове и индивидуално обучение
Център Давитоз - онлайн курсове и индивидуално обучение по ИСПАНСКИ език
- Дневни, вечерни, през седмицата и съботно - неделни занятия
- 6 седмични, двумесечни, тримесечни и целогодишни курсове
- Отделни групи за възрастни и за деца и ученици
- Подготовка за изпити ДЕЛЕ и други, кандидатстудентска и подготовка за матура
- Бизнес ИСПАНСКИ, ИСПАНСКИ за лекари и медицински сестри, за туризма и хотелиерството, за пилоти
- Малки групи
- Сертификати по Европейската езикова рамка, валидни в цял свят
- Възможност за явяване на изпит, без посещаване на курс, за да получите международно призната диплома
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- Общ ИСПАНСКИ 240 лв/група, 288 лв/индивидуално, специализиран ИСПАНСКИ и подготовка за изпити 288 лв/група,
324 лв/индивидуално
- Започване на курсовете в кратки срокове
http://obiavidnes.com/obiava/110679/ispanski-ezik---kursove-i-individualno-obuchenie

Заварчик - курсове и индивидуално обучение във Варна
Лицензирани курсове и индивидуално обучение по професия ЗАВАРЧИК в център Давитоз, лицензиран от Националната
агенция за професионално обучение с лиценз номер 201112927
- Обучение по заваръчни методи РЕДЗ, МИГ–МАГ, ВИГ, ГКЗ, за заварчик на ъглови шевове
- Едномесечни и двумесечни курсове
- Часове по теория и практика
- Преподаватели с дългогодишен практически опит
- При плащане с една вноска 390 лв/ група, 440 лв/ индивидуално, при 2 вноски 440 лв/ група, 490 лв/ индивидуално
- Лицензирани сертификати с международна валидност
- Възможност за явяване на изпит, без да се посещава курс, за да получите лицензиран сертификат с международна
валидност
- Започване на курсовете в началото и в средата на всеки месец
http://obiavidnes.com/obiava/110678/zavarchik---kursove-i-individualno-obuchenie-vyv-varna

Заварчик - курсове и индивидуално обучение в Бургас
Лицензирани курсове и индивидуално обучение по професия ЗАВАРЧИК в център Давитоз, лицензиран от Националната
агенция за професионално обучение с лиценз номер 201112927
- Обучение по заваръчни методи РЕДЗ, МИГ–МАГ, ВИГ, ГКЗ, за заварчик на ъглови шевове
- Едномесечни и двумесечни курсове
- Часове по теория и практика
- Преподаватели с дългогодишен практически опит
- При плащане с една вноска 390 лв/ група, 440 лв/ индивидуално, при 2 вноски 440 лв/ група, 490 лв/ индивидуално
- Лицензирани сертификати с международна валидност
- Възможност за явяване на изпит, без да се посещава курс, за да получите лицензиран сертификат с международна
валидност
- Започване на курсовете в началото и в средата на всеки месец
http://obiavidnes.com/obiava/110677/zavarchik---kursove-i-individualno-obuchenie-v-burgas

Ел. инсталации - курсове за ел. техник и ел. монтьор във Варна
Курсове и индивидуално обучение по специалност ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - ЕЛ. ТЕХНИК/ ЕЛ. МОНТЬОР в център Давитоз,
лицензиран от Националната агенция за професионално обучение с лиценз номер 201112927
- Едномесечни, двумесечни и индивидуални курсове
- Включени часове по теория и практика
- Преподаватели с дългогодишен практически опит
- Възможност за явяване само на изпит, без да се посещава курс, за да получите лицензиран международно валиден
сертификат
- Цена в група 540 лв при плащане с една вноска, 590 лв с 2 вноски, 690 лв/ индивидуално обучение
- Започване на курсовете в началото и в средата на всеки месец
- Лицензирана диплома за специалност ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - ЕЛ. ТЕХНИК/ЕЛ. МОНТЬОР с валидност в България и в
чужбина
http://obiavidnes.com/obiava/110676/el-instalacii---kursove-za-el-tehnik-i-el-montyor-vyv-varna

Ел. инсталации - курсове за ел. техник и ел. монтьор в Бургас
Курсове и индивидуално обучение по специалност ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - ЕЛ. ТЕХНИК/ ЕЛ. МОНТЬОР в център Давитоз,
лицензиран от Националната агенция за професионално обучение с лиценз номер 201112927
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- Едномесечни, двумесечни и индивидуални курсове
- Включени часове по теория и практика
- Преподаватели с дългогодишен практически опит
- Възможност за явяване само на изпит, без да се посещава курс, за да получите лицензиран международно валиден
сертификат
- Цена в група 540 лв при плащане с една вноска, 590 лв с 2 вноски, 690 лв/ индивидуално обучение
- Започване на курсовете в началото и в средата на всеки месец
- Лицензирана диплома за специалност ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ - ЕЛ. ТЕХНИК/ЕЛ. МОНТЬОР с валидност в България и в
чужбина
http://obiavidnes.com/obiava/110675/el-instalacii---kursove-za-el-tehnik-i-el-montyor-v-burgas

Екскурзовод - курсове и индивидуално обучение във Варна
Онлайн курсове и индивидуално обучение по професия ЕКСКУРЗОВОД в център за професионално обучение Давитоз,
лицензиран от Националната агенция за професионално обучение с лиценз номер 201112927
- Едномесечни курсове, двумесечни курсове и индивидуално обучение
- Включени часове по теория и практика
- Преподаватели педагози с дългогодишен практически опит
- Възможност за явяване на изпит, без да се посещава курс, за да получите лицензиран сертификат с международна
валидност
- Цена 540 лв при плащане с една вноска, 590 лв с две равни вноски, 690 лв/ индивидуално обучение
- Лицензирана диплома, валидна в България и в чужбина
Започване на курсовете в началото и в средата на всеки месец
http://obiavidnes.com/obiava/110674/ekskurzovod---kursove-i-individualno-obuchenie-vyv-varna

Екскурзовод - курсове и индивидуално обучение
Курсове и индивидуално обучение по професия ЕКСКУРЗОВОД в център за професионално обучение Давитоз, лицензиран
от Националната агенция за професионално обучение с лиценз номер 201112927
- Едномесечни курсове, двумесечни курсове и индивидуално обучение
- Включени часове по теория и практика
- Преподаватели педагози с дългогодишен практически опит
- Възможност за явяване на изпит, без да се посещава курс, за да получите лицензиран сертификат с международна
валидност
- Цена 540 лв при плащане с една вноска, 590 лв с две равни вноски, 690 лв/ индивидуално обучение
- Лицензирана диплома, валидна в България и в чужбина
Започване на курсовете в началото и в средата на всеки месец
http://obiavidnes.com/obiava/110673/ekskurzovod---kursove-i-individualno-obuchenie

Гримьор - курсове и индивидуално обучение във Варна
Център Давитоз, лицензиран от Националната агенция за професионално обучение с лиценз номер 201112927 провежда
курсове и индивидуално обучение по специалност ГРИМЬОР в
- Четириседмични курсове и индивидуални занятия
- Часове по теория и практика
- Модул грим и модул перманентен грим
- Провеждане на занятията в центъра на града
- Преподаватели с дългогодишен практически опит
- Диплома, валидна в България и в чужбина
- Възможност за явяване само на изпит, без да се посещава курс, за да получите лицензиран международно валиден
сертификат
- Цена: 390 лв/групов курс, 440 лв/индивидуално
Започване на курсовете в началото и в средата на всеки месец
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http://obiavidnes.com/obiava/110672/grimyor---kursove-i-individualno-obuchenie-vyv-varna

Гримьор - курсове и индивидуално обучение в Бургас
Център Давитоз, лицензиран от Националната агенция за професионално обучение с лиценз номер 201112927 провежда
курсове и индивидуално обучение по специалност ГРИМЬОР в
- Четириседмични курсове и индивидуални занятия
- Часове по теория и практика
- Модул грим и модул перманентен грим
- Провеждане на занятията в центъра на града
- Преподаватели с дългогодишен практически опит
- Диплома, валидна в България и в чужбина
- Възможност за явяване само на изпит, без да се посещава курс, за да получите лицензиран международно валиден
сертификат
- Цена: 390 лв/групов курс, 440 лв/индивидуално
Започване на курсовете в началото и в средата на всеки месец
http://obiavidnes.com/obiava/110671/grimyor---kursove-i-individualno-obuchenie-v-burgas

Готвач - Варна
Курсове и индивидуално обучение по професия ГОТВАЧ в център Давитоз, лицензиран от Националната агенция за
професионално обучение с лиценз номер 201112927
- Едномесечни, двумесечни и индивидуални курсове
- Включени часове по теория и практика
- Провеждане на занятията в центъра на града
- Преподаватели с дългогодишен практически опит
- Възможност за явяване само на изпит, без да се посещава курс, за да получите лицензиран международно валиден
сертификат
- Цена 540 лв при плащане с една вноска, 590 лв с две равни вноски, 690 лв за индивидуално обучение
- Започване на курсовете всяка седмица
- Лицензирана диплома за ГОТВАЧ, валидна в България и в чужбина (за помощник - готвач, майстор - готвач, корабен
готвач)
http://obiavidnes.com/obiava/110670/gotvach---varna

Готвач - Бургас
Курсове и индивидуално обучение по професия ГОТВАЧ в център Давитоз, лицензиран от Националната агенция за
професионално обучение с лиценз номер 201112927
- Едномесечни, двумесечни и индивидуални курсове
- Включени часове по теория и практика
- Провеждане на занятията в центъра на града
- Преподаватели с дългогодишен практически опит
- Възможност за явяване само на изпит, без да се посещава курс, за да получите лицензиран международно валиден
сертификат
- Цена 540 лв при плащане с една вноска, 590 лв с две равни вноски, 690 лв за индивидуално обучение
- Започване на курсовете всяка седмица
- Лицензирана диплома за ГОТВАЧ, валидна в България и в чужбина (за помощник - готвач, майстор - готвач, корабен
готвач)
http://obiavidnes.com/obiava/110669/gotvach---burgas

Валутен касиер - индивидуално обучение и курсове във Варна
ЦЕНТЪР ДАВИТОЗ, лицензиран от Националната агенция за професионално обучение, провежда курсове и индивидуални
занятия по професия ВАЛУТЕН КАСИЕР
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- Дневни, вечерни, през седмицата и съботно - неделни курсове
- Практическа насоченост
- 5 седмични курсове и индивидуално обучение
- Възможност за провеждане на занятията в образователния център или онлайн според желанията на курсиста
- Групова подготовка 198 лв, индивидуално 240 лв
- Лицензиран сертификат от Националната агенция за професионално обучение с валидност в България и чужбина
- Преподаватели с дългогодишен практически и преподавателски опит
Започване на курсовете в началото и в средата на всеки месец.
http://obiavidnes.com/obiava/110668/valuten-kasier---individualno-obuchenie-i-kursove-vyv-varna

Валутен касиер - индивидуално обучение и курсове
ЦЕНТЪР ДАВИТОЗ, лицензиран от Националната агенция за професионално обучение, провежда курсове и индивидуални
занятия по професия ВАЛУТЕН КАСИЕР
- Дневни, вечерни, през седмицата и съботно - неделни курсове
- Практическа насоченост
- 5 седмични курсове и индивидуално обучение
- Възможност за провеждане на занятията в образователния център или онлайн според желанията на курсиста
- Групова подготовка 198 лв, индивидуално 240 лв
- Лицензиран сертификат от Националната агенция за професионално обучение с валидност в България и чужбина
- Преподаватели с дългогодишен практически и преподавателски опит
Започване на курсовете в началото и в средата на всеки месец.
http://obiavidnes.com/obiava/110667/valuten-kasier---individualno-obuchenie-i-kursove

Маркови парфюми Carolina Herrera
Парфюмите Carolina Herрera ще откроят вашата индивидуалност със своята неповторима ароматна аура, която
създават около мъже и жени.
http://obiavidnes.com/obiava/110666/markovi-parfyumi-carolina-herrera

Барман - курсове и индивидуално обучение в гр. Бургас
Курсове и индивидуално обучение във Варна по професия БАРМАН в център за професионално обучение Давитоз,
лицензиран от Националната агенция за професионално обучение с лиценз номер 201112927
- Едномесечни курсове, двумесечни курсове и индивидуално обучение
- Практически насочено обучение
- Преподаватели с дългогодишен практически опит
- Възможност за явяване на изпит, без да се посещава курс, за да получите лицензиран сертификат с международна
валидност
- Цена 390 лв при плащане с една вноска, 440 лв с две вноски, 490 лв/ индивидуално обучение
- Лицензирана диплома, валидна в България и в чужбина
Започване на курсовете в началото и в средата на всеки месец
http://obiavidnes.com/obiava/110665/barman---kursove-i-individualno-obuchenie-v-gr-burgas

Барман - курсове и индивидуално обучение във Варна
Курсове и индивидуално обучение във Варна по професия БАРМАН в център за професионално обучение Давитоз,
лицензиран от Националната агенция за професионално обучение с лиценз номер 201112927
- Едномесечни курсове, двумесечни курсове и индивидуално обучение
- Практически насочено обучение
- Преподаватели с дългогодишен практически опит
- Възможност за явяване на изпит, без да се посещава курс, за да получите лицензиран сертификат с международна
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валидност
- Цена 390 лв при плащане с една вноска, 440 лв с две вноски, 490 лв/ индивидуално обучение
- Лицензирана диплома, валидна в България и в чужбина
Започване на курсовете в началото и в средата на всеки месец
http://obiavidnes.com/obiava/110664/barman---kursove-i-individualno-obuchenie-vyv-varna

Курсове и уроци по английски във Варна
ЦЕНТЪР ДАВИТОЗ курсове и индивидуално обучение по АНГЛИЙСКИ език
- Дневни, вечерни, през седмицата и съботно - неделни курсове
- 6 седмично, двумесечно и тримесечно обучение
- Висококачествена подготовка за изпити TOEFL, IELTS, Cambridge First Certificate, Cambridge Advanced Certificate, SAT,
GRE, GMAT, STANAG и др.
- Отделни групи за възрастни и за деца и ученици
- Кандидатстудентска и подготовка за матура
- Бизнес английски, английски за туризма и хотелиерството, за пилоти, лекари и медицински сестри
- Възможност за явяване на изпит, без посещаване на курс и получаване на международно признат сертификат
- Преподаватели от езиковите гимназии и с опит в чужбина
- Малки групи
- Курсове по общ английски 240 лв/ групa, 288 лв/ индивидуално. Подготовка за изпити и специализиран английски 288 лв/
групa, 324 до 360 лв/ индивидуалнo
- Лицензирани международно валидни сертификати по Европейската Езикова Рамка
Започване на курсовете в кратки срокове
http://obiavidnes.com/obiava/110663/kursove-i-uroci-po-angliyski-vyv-varna

Курсове и уроци по английски в Бургас
ЦЕНТЪР ДАВИТОЗ курсове и индивидуално обучение по АНГЛИЙСКИ език
- Дневни, вечерни, през седмицата и съботно - неделни курсове
- 6 седмично, двумесечно и тримесечно обучение
- Висококачествена подготовка за изпити TOEFL, IELTS, Cambridge First Certificate, Cambridge Advanced Certificate, SAT,
GRE, GMAT, STANAG и др.
- Отделни групи за възрастни и за деца и ученици
- Кандидатстудентска и подготовка за матура
- Бизнес английски, английски за туризма и хотелиерството, за пилоти, лекари и медицински сестри
- Възможност за явяване на изпит, без посещаване на курс и получаване на международно признат сертификат
- Преподаватели от езиковите гимназии и с опит в чужбина
- Малки групи
- Курсове по общ английски 240 лв/ групa, 288 лв/ индивидуално. Подготовка за изпити и специализиран английски 288 лв/
групa, 324 до 360 лв/ индивидуалнo
- Лицензирани международно валидни сертификати по Европейската Езикова Рамка
Започване на курсовете в кратки срокове
http://obiavidnes.com/obiava/110662/kursove-i-uroci-po-angliyski-v-burgas

Автотенекеджия - курсове и индивидуално обучение в Бургас
Курсове и индивидуално обучение по професия АВТОТЕНЕКЕДЖИЯ в център Давитоз, лицензиран от Националната
агенция за професионално обучение с лиценз номер 201112927
- Едномесечни, двумесечни и индивидуални курсове
- Включени часове по теория и практика
- Преподаватели с дългогодишен практически опит
- Възможност за явяване само на изпит, без да се посещава курс, за да получите лицензиран международно валиден
сертификат
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- Цена в група 540 лв при плащане с една вноска, 590 лв с 2 вноски, 690 лв/ индивидуално обучение
- Започване на курсовете в началото и в средата на всеки месец
- Лицензирана диплома за АВТОТЕНЕКЕДЖИЯ, валидна в България и в чужбина
http://obiavidnes.com/obiava/110661/avtotenekedjiya---kursove-i-individualno-obuchenie-v-burgas

Автотенекеджия - курсове и индивидуално обучение - Варна
Курсове и индивидуално обучение по професия АВТОТЕНЕКЕДЖИЯ в център Давитоз, лицензиран от Националната
агенция за професионално обучение с лиценз номер 201112927
- Едномесечни, двумесечни и индивидуални курсове
- Включени часове по теория и практика
- Преподаватели с дългогодишен практически опит
- Възможност за явяване само на изпит, без да се посещава курс, за да получите лицензиран международно валиден
сертификат
- Цена в група 540 лв при плащане с една вноска, 590 лв с 2 вноски, 690 лв/ индивидуално обучение
- Започване на курсовете в началото и в средата на всеки месец
- Лицензирана диплома за АВТОТЕНЕКЕДЖИЯ, валидна в България и в чужбина
http://obiavidnes.com/obiava/110660/avtotenekedjiya---kursove-i-individualno-obuchenie---varna

Автобояджийство - курсове и индивидуално обучение в гр. Варна
Курсове и индивидуално обучение по професия АВТОБОЯДЖИЯ в център Давитоз, лицензиран от Националната агенция
за професионално обучение с лиценз номер 201112927
- Едномесечни курсове, двумесечни курсове и индивидуално обучение
- Включени часове по теория и практика
- Преподаватели с дългогодишен практически опит
- Възможност за явяване само на изпит, без да се посещава курс, за да получите лицензиран международно валиден
сертификат
- Цена в група 540 лв при плащане с една вноска, 590 лв с 2 вноски, 690 лв/ индивидуално обучение
- Международно валидна диплома
- Започване на курсовете за автобояджия в началото и в средата на всеки месец
http://obiavidnes.com/obiava/110659/avtoboyadjiystvo---kursove-i-individualno-obuchenie-v-gr-varna

Автобояджийство - курсове и индивидуално обучение - Варна
Курсове и индивидуално обучение по професия АВТОБОЯДЖИЯ в център Давитоз, лицензиран от Националната агенция
за професионално обучение с лиценз номер 201112927
- Едномесечни курсове, двумесечни курсове и индивидуално обучение
- Включени часове по теория и практика
- Преподаватели с дългогодишен практически опит
- Възможност за явяване само на изпит, без да се посещава курс, за да получите лицензиран международно валиден
сертификат
- Цена в група 540 лв при плащане с една вноска, 590 лв с 2 вноски, 690 лв/ индивидуално обучение
- Международно валидна диплома
- Започване на курсовете за автобояджия в началото и в средата на всеки месец
http://obiavidnes.com/obiava/110658/avtoboyadjiystvo---kursove-i-individualno-obuchenie---varna

Нов Век Перник: преводи и легализация
Лицензирана агенция за преводи и легализации Нов Век предлага преводи на техническа документация, правни,
медицински, икономически, художествени текстове и други от/на над 30 езика. Заверки на преводи на документи от
чужбина в МВнР и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на актуално състояние на фирми, дипломи, академични справки, нотариални актове,
медицински документи,свидетелства за съдимост, съдебни решения и други във всички държавни институции и
чуждестранни посолства в Република България.

Страница 83/99

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

10.01.2016

гр.Перник, ул.Ленински проспект 1, ет.2 /сградата на Банка ДСК Изток/
0888935515; 0888647650
http://obiavidnes.com/obiava/110657/nov-vek-pernik-prevodi-i-legalizaciya

Маркови парфюми Calvin Klein
Световната модна къща Calvin Klein е доказала се марка и в ароматите както за жени така и за мъже. Класически или
съвременни техните парфюми са на световно ниво.
http://obiavidnes.com/obiava/110656/markovi-parfyumi-calvin-klein

Отслабни бързо и лесно с Липовон!
Купете на ЦЕНИ от 26,90 лв. най-добрият продукт за ОТСЛАБВАНЕ в България - Липовон
Който има НОВ дизайн с вграден метален ХОЛОГРАМ ЗА ИНДЕНТИЧНОСТ.
ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ на Липовон за България: http://www.lipovon-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/110655/otslabni-byrzo-i-lesno--s-lipovon

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
РОДИНА - България
За контакт с нас:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 19:00 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
Уеб сайт: www.kursove.net
http://obiavidnes.com/obiava/110654/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
РОДИНА - България
За контакт с нас:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 19:00 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
Уеб сайт: www.kursove.net
http://obiavidnes.com/obiava/110653/intenzivni-kursove-po-biologiya
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УДОБНИЯТ НАЧИН ЗА ПРАВЕНЕ НА ПАРИ ОТ ДОМА
ONLINECAS ONLINE CASH WAY
УДОБНИЯТ НАЧИН ЗА ПРАВЕНЕ НА ПАРИ ОТ ДОМА!
Уроци, методи и стратегии за изграждане на собствен онлайн бизнес.
Безценни съвети и трикове за гарантиран успех, стъпка по стъпка.
Полезни източници, връзка с партньори и др.
Финансова независимост! :)
CASHWAY ONLINE e уникален наръчник, комбинация от най-добрите методи, трикове, начини, съвети и стратегии за
успешен онлайн бизнес.
Ако имаш желание да се развиваш в сферата на онлайн бизнесът, достатъчно мотивиран си да успееш и нямаш време за
губене – закупи си съветникът на CashWay Online. Той е ключът към успеха, който търсиш. Той ще ти помогне да
реализираш идеите си. Той може да ти осигури луксозен живот и финансова стабилност. Само срещу 9,99 лева ще
получиш всичко това, от което се нуждаеш! Необходимите насоки и съвети за старт в онлайн бизнесът, за които по
принцип са нужни години да ги научиш, но с помощта на видео уроците, ясно написаните текстове и всичко останало,
което ще получите в пакетът, ще успеете в рамките на няколко дни да научите за всички тайни в онлайн бизнесът.
Разбери как да изкарваш няколко пъти над средната заплата работейки по 3-4 часа на ден от вкъщи! В наръчникът на
CashWay Online ще получиш всичко на готово – подробно обяснена информация, стъпка по стъпка, която ще ти
гарантира успеха!
Онлайн наръчникът ви предлага няколко възможности за успех, от които може да изберете тази, която ви се струва
най-подходяща за вас. В него са описани подробно методите за успех . CashWay Online ще ви покаже как да се
възползвате от огромните интернет ресурси и възможности за бизнес със световноизвестни компании.
Това е една чудесна възможност, която помага на хората да работят от дома си вече повече от 6 години. Защо да не се
включите и Вие в най-добрите и най-големите компании в Интернет.
Може да го заявите на е-мейл: cashwayonline@gmail.com , като изпратите:
трите имена; е-мейл, телефон, област, община, населено място, адрес и къде желаете да ви го доставят: във вашия дом,
офис или до офис на Еконт;
http://obiavidnes.com/obiava/110652/udobniyat-nachin-za-pravene-na-pari-ot-doma

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/110651/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Отдавам под наем в Плевен,Зъболекарски кабинет.
Отдавам под наем в Плевен,Зъболекарски кабинет.За кабинет, офис, заведение или др-наем 200лева--0885544373
http://obiavidnes.com/obiava/110650/otdavam-pod-naem-v-plevenzybolekarski-kabinet

Online проследяване на пратки към куриери
Онлайн проследяване на пратки към различни куриери. Изберете куриер и заредете страницата му или използвайте
директно търсене чрез номер на пратка/товарителница...
http://obiavidnes.com/obiava/110649/online-prosledyavane-na-pratki-kym-kurieri

Всякакви основни , частични жилищни ремонти и преустройства
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Зидария, вътрешни и външни топлоизолации, машинна мазилка и замазка, машинно боядисване, хидроизолации, облицовка
с камък, замазка, гипсова мазилка и шпакловка, усвояване на тераси, обръщане на ъгли, сатен гипс, теракот, гранитогрес,
фаянс, колор кит, латекс, всякакви декорации и декоративни мазилки, боя, тапети, всякакви нестандартни изпълнения с
гипсокартон, окачени тавани, арки, скрито осветление, ВиК, Ел.инсталации, ОиВ и др .Оглед, безплатни консултации,
професионализъм, коректност, кратки срокове . Тел . за контакт - 0878 78 23 88 - Антон Стоянов .
http://obiavidnes.com/obiava/110648/vsyakakvi-osnovni--chastichni-jilishtni-remonti-i-preustroystva

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 !
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/110647/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

СЪДЕЙСТВИЕ за Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения - Изкупуване , Прехвърляне +
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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/110646/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 ...
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
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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 .
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка !
ПРЕДУПРЕЖДАВАМЕ : Осъждан за ИЗМАМИ и БЛУДСТВО предлага Адвокатски Услуги !
Измамникът предлага "съдействие" за фирми със задължения, копира съдържанието на наши обяви , завлича клиентите
със солидни суми без да е свършил обещаното , няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право ,
наизустил е няколко изречения с които зарибява жертвите си и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
INVESTCONSULT Group - 0886072288
Elite Consulting Ltd - www.businessbg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/110645/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 !
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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 .
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка !
ПРЕДУПРЕЖДАВАМЕ : Осъждан за ИЗМАМИ и БЛУДСТВО предлага Адвокатски Услуги !
Измамникът предлага "съдействие" за фирми със задължения, копира съдържанието на наши обяви , завлича клиентите
със солидни суми без да е свършил обещаното , няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право ,
наизустил е няколко изречения с които зарибява жертвите си и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
INVESTCONSULT Group - 0886072288
Elite Consulting Ltd - www.businessbg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/110644/pokupko---prodajba-i-prehvyrlyane-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--
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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 .
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка !
ПРЕДУПРЕЖДАВАМЕ : Осъждан за ИЗМАМИ и БЛУДСТВО предлага Адвокатски Услуги !
Измамникът предлага "съдействие" за фирми със задължения, копира съдържанието на наши обяви , завлича клиентите
със солидни суми без да е свършил обещаното , няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право ,
наизустил е няколко изречения с които зарибява жертвите си и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
INVESTCONSULT Group - 0886072288
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Elite Consulting Ltd - www.businessbg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/110643/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
!
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 .
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
http://noveconsultvt.blogspot.com
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка !
ПРЕДУПРЕЖДАВАМЕ : Осъждан за ИЗМАМИ и БЛУДСТВО предлага Адвокатски Услуги !
Измамникът предлага "съдействие" за фирми със задължения, копира съдържанието на наши обяви , завлича клиентите
със солидни суми без да е свършил обещаното , няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право ,
наизустил е няколко изречения с които зарибява жертвите си и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
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"правни кантори" :
INVESTCONSULT Group - 0886072288
Elite Consulting Ltd - www.businessbg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/110642/pokupko---prodajba-i-prehvyrlyane-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--

Услуги и ремонт в дома и офиса на уреди
Ремонт и профилактика на почти всички електроуреди, вик инсталации в дома и офиса, само в JOBMIX.info за жителите
на град Варна.
http://obiavidnes.com/obiava/110641/uslugi-i-remont-v-doma-i-ofisa-na-uredi

Обучение на ръководители на НАССР екипи
Специализирано професионално обучение на ръководители и членове на НАССР екипи. Получаване на сертификат при
завършването на курса.
Формат на обучението – дистанционен.
Академия ЕЛЕА - Център “WISDOM”
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/110640/obuchenie-na-rykovoditeli-na-nassr-ekipi

Ускорен курс за земеделски производители
Дистанционно обучение съгласно изискванията на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони-„Европа
инвестира в селските райони“. Необходимо е още за кандидатстване по ПРСР 2014 - 2020 и Директни плащания
2015-2020, както и за бенефициенти от предходния програмен период на ПРСР.
Формат на обучението – дистанционен.
Обучения без ограничения за място и време.
Академия ЕЛЕА - Център “WISDOM”
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/110639/uskoren-kurs-za-zemedelski-proizvoditeli

Улеснена процедура за придобиване на професионална квалификация
Погрижи се за себе си! Ако имаш стаж, но нямаш документ за професионална квалификация, Академия ЕЛЕА ще
съдейства за придобиване на професионална квалификация при доказан трудов стаж.
Обучения без ограничения за място и време.
Академия ЕЛЕА - Център “WISDOM”
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/110638/ulesnena-procedura-za-pridobivane-na-profesionalna-kvalifikaciya

Специализирани обучения
Ускорен курс за консултанти, брокери и агенти на недвижими имоти,Ускорен курс за земеделски производители,Ценова
политика, цени и ценообразуване,Финансова етика,Разработване и управление на проекти,Здравословни и безопасни
условия на труд,Планирането в бизнеса,Бизнес комуникация и кореспонденция,Обучение на ръководители на НАССР екипи
и други.
Формати на обученията – присъствено, дистанционно.
Обучения без ограничения за място и време.
Академия ЕЛЕА - Център WISDOM
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
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http://obiavidnes.com/obiava/110637/specializirani-obucheniya

Курсове по счетоводство
Двустранно
счетоводство,
Едностранно
счетоводство,Оперативни
счетоводители,
Счетоводство
за
мениджъри,Счетоводство за самоосигуряващите се,Управление на разходите във фирмата,Предотвратяване на
измамите в счетоводството,Годишно счетоводно приключване.
Формат на обучението – дистанционно.
Обучения без ограничения за място и време.
Академия ЕЛЕА - Център WISDOM
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
Ние правим счетоводството лесно и разбираемо за всички.
http://obiavidnes.com/obiava/110636/kursove-po-schetovodstvo

Бизнес обучения
Основи на маркетинга,Конфликти и управление на конфликтите в организацията,PR за малкия и среден
бизнес,Управление в условията на криза,Обслужване на клиенти в търговията,Икономика и управление на малката и
средна фирма,Подбор и оценка на персонала в малката и средна фирма,Рекламата на малката и средна фирма,Успешно
развитие на малък и среден магазин,Управление на риска,Защита на вътрешната делова информация и търговската
тайна и други.
Формати на обученията – присъствено, дистанционно.
Обучения без ограничения за място и време.
Академия ЕЛЕА - Център WISDOM
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/110635/biznes-obucheniya

Ако не знаеш, научи от нас
За практиката на хранителните добавки,Как се постига емоционално равновесие,Как да разпределяш времето си,Как да
освободиш творческото си мислене,Как да определиш и постигнеш целите си,Как да се справиш със стреса,Как да
промениш мисленето си, за да станеш богат човек,Как да изчистиш речта си от паразитни думи,Финансовата
грамотност е необходимост без алтернатива,Как да се държиш и да възпитаваш детето си,Как да придобиеш
професионална квалификация при доказан трудов стаж,За какво да внимаваш при постъпване на работа,Защита на
личната интелектуална собственост
и др.
Формати на обученията – присъствено и дистанционно.
Обучения без ограничения за място и време.
Академия ЕЛЕА - Център WISDOM
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/110634/ako-ne-znaesh-nauchi-ot-nas

Курсове по туризъм и ресторантьорство
Мениджмънт в туризма, Кухнята и сервирането в малкия ресторант,Обслужващия персонал в туристическия
сектор,Организация в производството на храни и напитки,Организация в производството на хляб,хлебни и сладкарски
изделия,Организация на обслужването в хотелиерството,Производство на кулинарни изделия и напитки,Обслужване на
заведения в обществено хранене,Организация на туризма и свободното време,Селски туризъм,Екскурзоводско
обслужване,Туристическа анимация и др.
Формат на обучението – дистанционно.
Обучения без ограничения за място и време.
Академия ЕЛЕА - Център WISDOM
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/110633/kursove-po-turizym-i-restorantyorstvo
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Допълнителна квалификация
Невербални комуникации,Психология на продажбите,Техники за продажба и развиване на търговски умения,Какво трябва
да направим, когато напуска ключов служител,Квантова медицина, диетология, билколечение и хранителни
добавки,Кризисен PR за малкия и среден бизнес,Основи на бизнес етикета и социалната комуникация и др.
Формати на обученията – присъствено и дистанционно.
Обучения без ограничения за място и време.
Академия ЕЛЕА - Център WISDOM
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/110632/dopylnitelna-kvalifikaciya

Професионално дистанционно обучение
Бизнес–услуги,Сътрудник в малък и среден бизнес,Офис–мениджър,Офис–секретар, Икономика и мениджмънт,Посредник
на трудовата борса,Сътрудник социални дейности,Еколог,Хотелиерство,Ресторантьорство,Туризъм и др.
Провежданите дистанционни обучения са по утвърдени от МОН и НАПОО учебни програми.
Формат на обучението – дистанционно.
Обучения без ограничения за място и време.
Академия ЕЛЕА - Център WISDOM
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
Дистанционните обучения са по утвърдени от МОН и НАПОО учебни програми.
http://obiavidnes.com/obiava/110631/profesionalno-distancionno-obuchenie

Сделки с търговски предприятия-Investconsult Group
Investconsult Group ltd.-Консултантски/Бизнес услуги-Покупка и продажба на бизнес-Изкупуване и Прехвърляне на фирми
АД,ЕАД,ООД,ЕООД.
Изкупуване и Прехвърляне на фирми ЕООД ООД по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130.Търговски закон.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения свържете се с нас,Ние ще намерим решение на всеки ваш проблем.
Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма с задължения, ново седалище и адрес за кореспонденция.
Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата,документи,Нотариус,Търговски
Регистър.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Investconsult Group ltd.
Телефон за контакти:0886072288 без почивен ден
За повече информация относно услугите които предлагаме-моля посетете блога ни
ПОЛЕЗНО.БГ-http://topbg1.blogspot.bg
http://obiavidnes.com/obiava/110630/sdelki-s-tyrgovski-predpriyatiya-investconsult-group

Изкупуване и Продажба на фирми АД,ЕАД,ООД,ЕООД,СД
Investconsult Group ltd.-Консултантски/Бизнес услуги-Покупка и продажба на бизнес-Изкупуване и Прехвърляне на фирми
АД,ЕАД,ООД,ЕООД.
Изкупуване и Прехвърляне на фирми ЕООД ООД по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130.Търговски закон.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения свържете се с нас,Ние ще намерим решение на всеки ваш проблем.
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Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма с задължения, ново седалище и адрес за кореспонденция.
Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата,документи,Нотариус,Търговски
Регистър.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Investconsult Group ltd.
Телефон за контакти:0886072288 без почивен ден
За повече информация относно услугите които предлагаме-моля посетете блога ни
ПОЛЕЗНО.БГ-http://topbg1.blogspot.bg
http://obiavidnes.com/obiava/110629/izkupuvane-i-prodajba-na-firmi-adeadoodeoodsd

Сделки с търговски предприятия-Investconsult Group
Investconsult Group ltd.-Консултантски/Бизнес услуги-Покупка и продажба на бизнес-Изкупуване и Прехвърляне на фирми
АД,ЕАД,ООД,ЕООД.
Изкупуване и Прехвърляне на фирми ЕООД ООД по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130.Търговски закон.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения свържете се с нас,Ние ще намерим решение на всеки ваш проблем.
Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма с задължения, ново седалище и адрес за кореспонденция.
Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата,документи,Нотариус,Търговски
Регистър.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Investconsult Group ltd.
Телефон за контакти:0886072288 без почивен ден
За повече информация относно услугите които предлагаме-моля посетете блога ни
ПОЛЕЗНО.БГ-http://topbg1.blogspot.bg
http://obiavidnes.com/obiava/110628/sdelki-s-tyrgovski-predpriyatiya-investconsult-group

Изкупуване и Продажба на фирми АД,ЕАД,ООД,ЕООД,СД
Investconsult Group ltd.-Консултантски/Бизнес услуги-Покупка и продажба на бизнес-Изкупуване и Прехвърляне на фирми
АД,ЕАД,ООД,ЕООД.
Изкупуване и Прехвърляне на фирми ЕООД ООД по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130.Търговски закон.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения свържете се с нас,Ние ще намерим решение на всеки ваш проблем.
Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма с задължения, ново седалище и адрес за кореспонденция.
Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата,документи,Нотариус,Търговски
Регистър.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
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Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Investconsult Group ltd.
Телефон за контакти:0886072288 без почивен ден
За повече информация относно услугите които предлагаме-моля посетете блога ни
ПОЛЕЗНО.БГ-http://topbg1.blogspot.bg
http://obiavidnes.com/obiava/110627/izkupuvane-i-prodajba-na-firmi-adeadoodeoodsd

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 !
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
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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/110625/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/110624/pokupko---prodajba-i-prehvyrlyane-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--

Сделки с търговски предприятия........................................
Investconsult Group ltd.-Консултантски/Бизнес услуги-Покупка и продажба на бизнес-Изкупуване и Прехвърляне на фирми
АД,ЕАД,ООД,ЕООД.
Изкупуване и Прехвърляне на фирми ЕООД ООД по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130.Търговски закон.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения свържете се с нас,Ние ще намерим решение на всеки ваш проблем.
Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма с задължения, ново седалище и адрес за кореспонденция.
Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата,документи,Нотариус,Търговски
Регистър.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
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Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Investconsult Group ltd.
Телефон за контакти:0886072288 без почивен ден
За повече информация относно услугите които предлагаме-моля посетете блога ни
ПОЛЕЗНО.БГ-http://topbg1.blogspot.bg
http://obiavidnes.com/obiava/110623/sdelki-s-tyrgovski-predpriyatiya

Изкупуване и Продажба на фирми АД,ЕАД,ООД,ЕООД,СД........................
Investconsult Group ltd.-Консултантски/Бизнес услуги-Покупка и продажба на бизнес-Изкупуване и Прехвърляне на фирми
АД,ЕАД,ООД,ЕООД.
Изкупуване и Прехвърляне на фирми ЕООД ООД по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130.Търговски закон.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения свържете се с нас,Ние ще намерим решение на всеки ваш проблем.
Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма с задължения, ново седалище и адрес за кореспонденция.
Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата,документи,Нотариус,Търговски
Регистър.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Investconsult Group ltd.
Телефон за контакти:0886072288 без почивен ден
За повече информация относно услугите които предлагаме-моля посетете блога ни
ПОЛЕЗНО.БГ-http://topbg1.blogspot.bg
http://obiavidnes.com/obiava/110622/izkupuvane-i-prodajba-na-firmi-adeadoodeoodsd

Лесна надомна работа за всеки от уюта на собствения ви дом
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/110621/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom
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