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Продавам чудесни малки прасенца
Продавам чудесни малки прасенца.
село Труд, общ.Марица, обл.Пловдивска
0878943590
http://obiavidnes.com/obiava/115593/prodavam-chudesni-malki-prasenca

Ремонт на покриви Враца
Фирма Ай Мекс ЕООД е специализирана в комплексните решения на проблемите, свързани с покривни ремонти и
хидроизолации.
Нашите услуги включват:
• Ремонт на покриви
• Хидроизолация с Български и вносни материали
• Претърсване на покриви
• Течни хидроизолации (гума)
• Изомакс
• ЕТ. Ламарина
• Изграждане на покривни конструкции
• Преустройства на тавански помещения, капандури,
• Тераси, навеси
• ремонт на покрив с метални керемиди
• Брамак керемиди
• Покривни ремонти
• Улуци обикновени и безшевни
• Водосточни тръби
• Обшиване на комини, капандури, бордове, калкани и др.
• Битумни керемиди
• отстраняване на течове - 100% гаранция
Предлагаме гаранция за всички извършвани услуги и положения труд в зависимост от типа на услугата - от 3 до 30
години.
http://obiavidnes.com/obiava/115592/remont-na-pokrivi-vraca

Ремонт на покриви Монтана
Фирма Ай Мекс ЕООД е специализирана в комплексните решения на проблемите, свързани с покривни ремонти и
хидроизолации.
Нашите услуги включват:
• Ремонт на покриви
• Хидроизолация с Български и вносни материали
• Претърсване на покриви
• Течни хидроизолации (гума)
• Изомакс
• ЕТ. Ламарина
• Изграждане на покривни конструкции
• Преустройства на тавански помещения, капандури,
• Тераси, навеси
• ремонт на покрив с метални керемиди
• Брамак керемиди
• Покривни ремонти
• Улуци обикновени и безшевни
• Водосточни тръби
• Обшиване на комини, капандури, бордове, калкани и др.
• Битумни керемиди
• отстраняване на течове - 100% гаранция
Предлагаме гаранция за всички извършвани услуги и положения труд в зависимост от типа на услугата - от 3 до 30
години.
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http://obiavidnes.com/obiava/115591/remont-na-pokrivi-montana

Бригади от майстори с опит извършват всякакви строителни услуги
Бригади от строителни майстори с дългогодишен опит в областта на строителството извършват всякакви строителни
услуги и жилищни ( домашни ) ремонти :
- груб строеж и зидария
- направа и ремонт на покриви
- къртене и извозване
- вътрешни и външни топлоизолации
- машинна мазилка и замазка , маш . боядисване
- хидроизолации
- гипсокартон ,окачени тавани , преградни стени
- скрито осветление , разчупени тавани ( на различни нива ) и др.
- усвояване на тераси и всякакви преустройства
- всякакви обръщания на ъгли на врати и прозорци
- шпакловка със сатен гипс и колор кит , латекс
- всякакви декоративни мазилки
- поставяне на теракот , фаянс и гранитогрес
- облицовка с всички видове камък
- шлайфан и щампован бетон
- Ел. инсталации , ОиВ , ВиК , и други .
Безплатен , неангажиращ оглед и консултации , оферта , договор , професинализъм , коректност , кратки срокове . Тел.
за контакт - 0878 78 23 88 - Антон Стоянов .
http://obiavidnes.com/obiava/115590/brigadi-ot-maystori-s-opit-izvyrshvat-vsyakakvi-stroitelni-uslugi

0882551735,фини шпакловки,и др.
0882551735 - ДОГОВАРЯНЕ. . 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. ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА.
0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/115589/0882551735fini-shpaklovkii-dr

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/115588/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

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.
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За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/115587/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Детски джапанки, чехли, сандали
Детски джапанки, чехли, сандали от 26 до 35 номер - на достъпна цена и от качествени материали. Перфектният избор
за всеки малчуган.
http://obiavidnes.com/obiava/115586/detski-djapanki-chehli-sandali

Детски джапанки, чехли, сандали
Детски джапанки, чехли, сандали от 19 до 25 номер - на достъпна цена и от качествени материали.
http://obiavidnes.com/obiava/115585/detski-djapanki-chehli-sandali

Мъжки джапанки цяла лента
Мъжки джапанки цяла лента – поръчайте сега своя модел. Гарантираме бърза доставка и конкурентни цени.
http://obiavidnes.com/obiava/115584/myjki-djapanki-cyala-lenta

Мъжки джапанки между пръста
Мъжки джапанки между пръста, с високо качество, промоционални цени и уникален дизайн. Изберете сега своя модел.
http://obiavidnes.com/obiava/115583/myjki-djapanki-mejdu-prysta

Мъжки джапанки-сандали
Мъжки джапанки-сандали на топ цени. От здрав и качествен материал и на ниска цена.
http://obiavidnes.com/obiava/115582/myjki-djapanki-sandali

Една възможност да промените живота си
Аз съм бизнес консултант и работя с дами, които имат мечти, искат да променят живота си, да бъдат
финансово независими, да имат свободно време за себе си и за семейството,
и да развият собствен онлайн бизнес в цялата страна, който да им донесе допълнителен доход.
http://obiavidnes.com/obiava/115581/edna-vyzmojnost-da-promenite-jivota-si

Тvoiacredit.eu - кредити
Кредити до заплата, на вноски. Бързи, онлайн кредити от Тvoiacredit.eu.
http://obiavidnes.com/obiava/115580/tvoiacrediteu---krediti

Тvoiakredit.eu - кредити до заплата и на вноски
Бързи, онлайн кредити от Тvoiakredit.eu до минути! Кредит за теб!
http://obiavidnes.com/obiava/115579/tvoiakrediteu---krediti-do-zaplata-i-na-vnoski

Кreditzateb.net - бързи кредити
Кreditzateb.net - бързи онлайн кредити за Вас! Кредити до заплата и на вноски. Пари
веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/115578/kreditzatebnet---byrzi-krediti

Кreditzateb.eu - бързи кредити
Кreditzateb.eu - бързи онлайн кредити за Вас! Кредити до заплата и на вноски. Пари
веднага!
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http://obiavidnes.com/obiava/115577/kreditzatebeu---byrzi-krediti

Kreditolandia.net - бързи онлайн кредити
Бързи онлайн кредити за Вас! Кредити до заплата и на вноски от Кreditolandia.net
http://obiavidnes.com/obiava/115576/kreditolandianet---byrzi-onlayn-krediti

Kreditniuslugi.net - бързи онлайн кредити
Бързи онлайн кредити за Вас! Кредити до заплата и на вноски от Kreditniuslugi.net
http://obiavidnes.com/obiava/115575/kreditniusluginet---byrzi-onlayn-krediti

Kreditniuslugi.eu - бързи онлайн кредити
Бързи онлайн кредити за Вас! Кредити до заплата и на вноски от kreditniuslugi.eu
http://obiavidnes.com/obiava/115574/kreditniuslugieu---byrzi-onlayn-krediti

Ремонт на покриви
Ремонт на покрив с керемиди
1.Разкриване на покрив
2.Почистване на прах и кал
3.Подмяна на дъски до 5% от площа на покрива
4.Полагане на мушама под керемиди 1 мм
5.Наковаване на вертикални и хоризонтални летви /скара/
6.Нареждане на керемиди
7.Подмазване на капаци с варов-циментов разтвор
8.Изхвърляне на строителни отпадъци от покрива
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
1. Почистване на основата
2. Изкърпване на покривни язви, където е необходимо
3. Грундиране на основата с битумен грунд
4. Полагане на полиестерна мембрана /усилен воалит с минерални шисти /4. кг/ м2//
5. газопламъчнo залепване
ПОДМЯНА НА УЛУЦИ И ВОДОСТОЦИ
1. Демонтаж и монтаж на улуци /поцинковани
2. Демонтаж и монтаж водосточни тръби /поцинковани
3. Демонтаж и монтаж на без-шевни улуци с ПВЦ покритие американски тип
4. Демонтаж и монтаж на водосточни тръби с ПВЦ покритие
5. Казанчето се монтира по желание на клиента
6.Надулучна пола
РЕМОНТ НА ПОКРИВ НОВА КОНСТРУКЦИЯ
1. Демонтаж на съществуваща конструкция
2. Изграждане на нова конструкция до дъсчена ламперия
ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ УСЛУГИ
1. Обшивка на комини
2. Обшивка на бордове
3. Подулучна и надулучна пола и др.
Цени по договаряне
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За контакти
Антон Генчев
0895078279
e-mail(genchev_stroi@abv.bg)( genchevstroi.com )
http://obiavidnes.com/obiava/115573/remont-na-pokrivi

Дамски джапанки цяла лента
Дамски джапанки цяла лента – поръчайте сега своя модел. Гарантираме бърза доставка и конкурентни цени.
http://obiavidnes.com/obiava/115572/damski-djapanki-cyala-lenta

Дамски джапанки между пръста
Дамски джапанки между пръста, удобни за лятото, от здрави материали и на промоционални цени.
http://obiavidnes.com/obiava/115571/damski-djapanki-mejdu-prysta

Дамски джапанки-сандали
Дамски джапанки-сандали на топ цени. Изберете своя модел сега и поръчайте бързо и лесно.
http://obiavidnes.com/obiava/115570/damski-djapanki-sandali

Дамски и мъжки джапанки
Дамски и мъжки джапанки, на промоционални цени, с високо качество и бърза доставка може да намерите при нас.
Разнообразие от модели.
http://obiavidnes.com/obiava/115569/damski-i-myjki-djapanki

Дамски и мъжки джапанки
Дамски и мъжки джапанки, на промоционални цени, с високо качество и бърза доставка може да намерите при нас.
Разнообразие от модели.
http://obiavidnes.com/obiava/115568/damski-i-myjki-djapanki

Кана за алкална вода
Кана за алкална вода
Тялото ни се нуждае от вода с внимателно подбрано PH за да функционира оптимално правилно. Алкалността в
организма се определя от това, което ядем и пием. В днешно време повечето хора по света широко консумират киселинни
храни и напитки, поради което е от изключителна важност да балансираме своята диета за да избегнем лошите
последствия от окисляване на тялото.
Алкалната кана за филтрирана и минерализирана вода произвежда алкална вода с около 9.5 PH.
Редовният прием на тази пречистена, структуирана и минерализирана алкална вода способства за достигане оптимално
здравословното за организма ниво на PH.
Само за стотинки на литър, бихте могли да пиете полезна филтрирана и минерализирана алкална вода, без да е
необходимо да закупувате вода в бутилки и галони, в които водата може да е застояла с месеци, а в доста случаи е и с
неясен произход, съмнителна чистота и качество!
Изчислението показва, че един литър филтрирана, структуирана, йонизирана и минерализирана алкална вода излиза
между 0.06 и 0.08 лв.! Не пестете стотинките, погрижете се за здравето си!
Един филтър пречиства, йонизира, преструктуира, алкализира и минерализира около 200 - 300 литра вода.
Капацитет на филтрация и обработка: 17 литра на час
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Преимущества на каната за филтрирана, алкална вода:
Създава кпринено-мека и страхотна на вкус вода, която е освежаваща и полезна за пиене и готвене.
Помага за филтрацията на хлора и други замърсители и абсорбира металите, като олово и мед, така че питейната
вода става по-чиста и свежа.
Намаля котления камък
Регулира pH между 8.5-10.0 , като по този начин балансира нивото на pH в тялото. ( Обикновено променя pH с 2 или
повече пункта)
Увеличава активния водород
Осигурява ниско ниво на отрицателно ORP: -100mv. Това превръща обикновената вода във богата на антиоксиданти
вода, като по този начин енергизира и витализира тялото.
Намаля размера на водната молекула, като превръща водата в по-лесно усвоима и хидратираща.
Увеличава алкалността като прави водата, която пиете по-жизнена /жива вода/.
http://obiavidnes.com/obiava/115567/kana-za-alkalna-voda

Мрежа против насекоми с магнити за врати
Мрежа против насекоми с магнити
за врати, с размери 100/196см.
Нов продукт на българският пазар, нашите мрежи са удобен и евтин начин да се предпазите от досадните насекоми през
лятото.
Благодарение на 18-те магнитни закопчалки, разположени на стратегически места, всички могат да влизат и излизат
свободно.
Магнитната лента се самозатваря след Вас, защитавайки дома Ви от насекоми. Мрежата е за дървени, пластмасови и
алуминиеви дограми.
4На дървени дограми се прикрепя с кабарчета, на пластмасови и алуминиеви дограми се закрепя с двустранно залепваща
лента(скоч).
Комплектът включва:
- Мрежа с размер 100 х 196 см
- Магнитна лента
- Кабарчета
-двустранно залепващи лепенки
-Цвят черен
http://obiavidnes.com/obiava/115566/mreja-protiv-nasekomi-s-magniti-za-vrati

Гроу Комб лазерна четка за коса
Гроу Комб лазерна четка за коса
Гроу Комб използва инфрачервени и лазерни лъчи с терапевтично действие. Тяхната енергия достига корените и
подобрява кръвообращението на скалпа!
Тя предизвиква появата на нови корени в кожните торбички и растеж на нова коса!
Резултатът е стимулация и обновяване на отделните кожни торбички на косъма,
водещи до възстановяване растежа на косата!
Гроу Комб има режим на вибрация за приятен масаж на скалпа. Ускорява кръвообращението и повишава притока на
кръв!
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Използвайте 10 минути на ден и вижте резултата!
Ако косата отдавна ви е казала 'Сбогом', отстранете приставката и използвайте направо върху скалпа!
Гроу Комб е лесна за използване, получавате и 3 подаръка:
1 ръчен масажор
2 четка за коса
3 комплект за маникюр
http://obiavidnes.com/obiava/115565/grou-komb-lazerna-chetka-za-kosa

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/115564/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,
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.
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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
http://obiavidnes.com/obiava/115563/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

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

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
http://obiavidnes.com/obiava/115562/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
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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.
http://obiavidnes.com/obiava/115561/darsonval-za-tonizirana-i-elastichna-koja

Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Eдин специален метод за тренировка, базиран на бързи ритмични вибрации,
предизвикващи силни мускулни контракции, водещи до бързи резултати;
квантов анализатор – високотехнологично електронно устройство за преглед на здравното състояние на
човешкия организъм; продукти от КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ ”Sanct Bernhard”
– АЛОЕ ВЕРА чист сок или капсули, ЖЕН ШЕН, Гинко Билоба, препарати за отслабване и т.н.
За повече информация посетете ”БГ магазин”.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/115560/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

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
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от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката " MagicPRO 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
http://obiavidnes.com/obiava/115559/masajna-kushetka-magicpro-2

Magic Ex Hose маркуч екс хос Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose маркуч екс хос
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
http://obiavidnes.com/obiava/115558/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

Електронен нашийник за дресура на кучета
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
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Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
http://obiavidnes.com/obiava/115557/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

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/115556/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

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/115555/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Инфрачервен енергиен стимулатор за очи с таймер
Проникващата равномерно нежна дълговълнова инфрачервена топлина (35-500С) води до стимулиране на
кръвообръщението в областта на очите, подобряване на метаболизма и освобождаване на напрежението, натрупано от
напрегнато ползване на зрението. Топлинното действие на уреда се съпътства от ароматерапевтичен билков ефект за
успокояване на нервната система (с пълнеж от натурална лавандула). Редовната употреба води до по-добро захранване
на тъканните клетки на очите. В резултат премахвате умората на очите и подобрявате зрението (при късогледство,
при старческо далекогледство, при астигматизъм и др.), като същевременно има ефективно въздействие и за премахване
на торбичките под очите, тъмните кръгове, и бръчките около очите, помага и в случаи на продължително безсъние.
Полезно за всички възрасти. Вграденият в удобна, лека и мека маска за спане дълговълнов инфрачервен излъчвател може
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да бъде използван навсякъде, където се намирате Вие – у дома, в офиса, на дълъг път. Захранване с USB кабел от
компютърно устройство, адаптер или външна батерия. Достатъчни са 15 или 30 минути (автоматично с таймер), за да
„рестартирате“ очите си. Само срещу 48 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти
„ТехноМаг” или на тел. 02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/115554/infracherven-energien-stimulator-za-ochi-s-taymer

Алкален, йонизиращ и масажиращ душ с германий, турмалин и FIR ефект
Спа терапия у дома. Минерализира и повишава PH на водата, като същевременно я насища с отрицателни йони под
въздействието на 100% естествени минерали. Топлата вода активира минералите да излъчват и дълги инфрачервени
лъчи (FIR ефект), изключително полезни за подобряване на кръвоносната система. Премахва хлор, тежки метали,
бактерии и твърди соли. Алкалната баня стимулира имунната система, има антиоксидантни и детоксикиращи свойства,
подмладява тялото, оздравява и освежава косата. Идеално почиства и хидратира кожата, преодолява стреса и умората
на тялото. Профилактично средство срещу кожни заболявания. Допълнителна екстра е наличието на 8 вида воден
масаж по избор, като се сменят броя на отворите - съответно силата и начина на завихряне на водната струя. По този
начин може да се масажират 320 точки по цялото тяло за релаксиране на уморените мускули, за регулиране баланса на
вегетативната нервна система, за подобряване работата на мозъка, за успокояване нервната система, за подобряване
настроението и съня, за стимулиране кръвообращението и премахване на отоци. Само срещу 35 лв. с ДДС. Доверете се на
е-магазина за високотехнологични продукти „ТехноМаг” или на тел. 02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/115553/alkalen-yonizirasht-i-masajirasht-dush-s-germaniy-turmalin-i-fir-efekt

Инфрачервена лампа за нагревки Philips 100W или 150W
Инфрачервена лампа за нагревки Philips 150W – служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни
заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и невралгии. Инфрачервената лампа Philips е оптимизирана за
облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът, прасец или врат, както и за облекчение при обикновени
настинки. Лампата може да се използва за терапевтични облъчвания, в козметични салони, детски градини, промишлени
предприятия, а така също и в домашни условия. Употребата на инфрачервената лампа способства за повишаване на
защитните сили на организма и устойчивостта му към инфекциозни, простудни, костно-ставни заболявания и др.
Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.Tehnomag.net или на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/115552/infrachervena--lampa-za-nagrevki-philips-100w-ili-150w

Уред против респираторни алергии
За превенция и лечение с червена нискочестотна светлина с цел облекчаване симптомите на сенна хрема и други
респираторни алергии, вследствие вдишване на акари, полени, животински косъмчета или прах. Уредът е с LCD екран,
компактен, удобен и лесен за ползване, където и да се намирате. Фототерапията включва излъчване на червена
нискочестотна светлина в назалните отвори за 3-9 минути, не повече от 3 пъти на ден. Постепенно чувствителността
на потребителя към алергените намалява. Два режима на работа и три степени на интензивност, чрез които можете
да настроите вашият AllergoLux: Непрекъснат и импулсен режим / Ниска, Средна и Висока интензивност. Няма никакви
странични ефекти. Уредът е напълно безвреден. Не изсушава лигавицата.За подробности и поръчки заповядайте онлайн
или на място в магазин ТехноМаг, или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/115551/ured-protiv-respiratorni-alergii

Семеен душ за зъби с регулируема пулсираща струя (орален дентален иригатор)
Семеен душ за зъби с регулируема пулсираща струя (орален дентален иригатор) - за ефективно предпазване от бактерии
и премахване на зъбната плака по венците и междузъбните пространства. Пулсиращата водна струя осигурява масаж
на венците и подобрява кръвообръщението им. Всеобхватният достъп на тънката и мощна водна струя от дюзата на
душа за зъби многократно надвишава възможностите на четките и конците за зъби, което позволява да почистите в
дълбочина труднодостъпните места. Душът за зъби е особено полезен и необходим за поддръжката на брекети,
протези, импланти, мостове и коронки. Освен добрата цена и качество, атрактивни предимства на този уред са
възможността да бъде използван от цялото семейство, както и високата му ефективност. С редовната му употреба ще
избегнете всякаква възможност за поява на бактерии, причиняващи дразнещи възпаления, образуване на кариеси, зъбен
камък, лош дъх и периодонтит. Масажният ефект на водната струя свежда до минимум възможността за увреждане
на венците, като кървене и възпаление. 2 години гаранция. Цена 98 лева с ДДС. За подробности и поръчки посетете
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интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/115550/semeen-dush-za-zybi-s-reguliruema-pulsirashta-struya-oralen-dentalen-irigator

Алкохолни тестери (дрегери)
Прецизен южнокорейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за измерване на алкохолното съдържание в диапазон от 0 до 4
промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни субстанции в дъха на човека. Подходящ за редовни
проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни дейности, свързани с професионално шофиране и
неупотреба на алкохол. Притежаващ TUV/CE сертификат. Със сменяем високопрецизен полупроводников сензор
(същият, като в полицейските дрегери). В комплекта: алкални батерии АА 1.5V, захранващ адаптор за включване в
автомобила, 55 броя мундщуци, елегантна чантичка за съхранение и дръжка за безопасно пренасяне на комплекта,
инструкция за експлоатация на български език. Цена 192 лв.(с ДДС).
http://obiavidnes.com/obiava/115549/alkoholni-testeri-dregeri

Електронна система срещу варовикова вода AV-3 – Изберете българското!
Електронна система срещу варовикова вода AV-3 – Изберете българското! Доказано ефективна и суперикономична
електронна система за омекотяване на варовикова вода и премахване налепите във водната инсталация. Ел.консумация
1,5W. Подходяща за едно домакинство, монтира се след водомера в жилището. Спира отлагането на варовик,
прогресивно премахва отложения варовик по тръбите, батериите, ел. уредите и др. Намалява сметката за
електричество, удължава живота на бойлера, пералнята, миялната, кафе машината и т.н. Гаранция 5 години! За повече
подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228,
0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/115548/elektronna-sistema-sreshtu-varovikova-voda-av-3--izberete-bylgarskoto

Ултразвукова ваничка за скоростно почистване и стерилизация
Ултразвукова ваничка за скоростно почистване и стерилизация – За ултразвуково почистване на метални инструменти,
CD, DVD и BlueRay оптични дискове, почистване и стерилизация на ножчета за бръснене, глави на електрически
самобръсначки, стоматологични инструменти, четки за зъби, бижута (верижки, пръстени, обици, гривни), очила, лупи,
верижки за часовници, водоустойчиви часовници, химикалки, глави на принтери, печати, часовникови механизми, стари
монети, значки, клапи, дюзи, електронни платки и т.н. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина «ТехноМаг» или на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
Промоцията е валидна за м. май 2016г.!
http://obiavidnes.com/obiava/115547/ultrazvukova-vanichka-za-skorostno-pochistvane-i-sterilizaciya

Ултразвукова пералня
Най-икономичната пералня – ултразвуковата - Ако домакинството Ви се състои от 1-2 човека - няма по-икономично
решение от ултразвуковия уред за пране и почистване. С него ще спестите до 99,9% електроенергия, 70% вода, 60%
перилен препарат, 100% омекотители. Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите
не се мачкат - забравете и гладенето. Изключително удобно за пране, почистване и обезпаразитяване на маратонки,
гуменки, чанти,изделия от изкуствена кожа и т.н. Успешно се използва за ултразвуков масаж и лечение на травми, за
лекуване на кожни заболявания и артрит,за "състаряване" на пресна ракия за 12 часа и др. Доверете се на е-магазина за
високотехнологични продукти www.TehnoMag.net или на тел. 02/422 422 8, 088 4 38 68 78
http://obiavidnes.com/obiava/115546/ultrazvukova-peralnya

Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи
Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи – с приятен италиански дизайн и удобна, елегантна странична метална
ръкохватка-смесител за едновременно управление на температурата и силата на водната струя. С въртящ ключ за
избор от 3 възможни функции (1.Нормално задно измиване; 2.Дамско измиване; 3.Миене на дюзите). С две скрити
подвижни дюзи. В пълен комплект с необходимите за монтажа водни съединители и маркучи. Съвместимо с нормалните
тоалетни чинии. За съжаление, все още много хора у нас смятат едва ли не за лукс бидето в тоалетната. И не си дават
сметка, че с него могат да се отърват и забравят за модерните болести на седящите хора, като хемороиди, инфекции на
дебелото черво, запек, уретрит, цистит и т.н. (Доказано е, не е просто реклама)! За подробности и поръчки посетете
интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
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http://obiavidnes.com/obiava/115545/pristavka-bide-za-topla-i-studena-voda-s-2-dyuzi

Активатор за жива и мъртва вода с ТИТАНИЕВ електрод
Активатор за жива и мъртва вода с ТИТАНИЕВ електрод - за домашно приготвяне на алкална (жива) вода и кисела
(мъртва) вода, които можете да използвате в профилактиката на редица болести. Иновативното в този модел е
наличието на титаниев електрод, който гарантира да няма никакво отделяне на метали във водата. За повече
подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/115544/aktivator-za-jiva-i-myrtva-voda-s-titaniev-elektrod

Генератор на озон за въздух и вода за здраве у дома
Модел с механичен таймер до 60 минути. Озонът премахва вредни химически и органични съединения, миризми, бактерии,
тежки метали и т.н. Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби, венци, стомашно - чревни болести,
кожни заболявания и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата).
Почиства и обезпаразитява месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви зарази, ако сте обработили
хранителните продукти с озонирана вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим,
мухъл и др. Предпазва от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е
- магазина ТехноМаг или на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/115543/generator-na-ozon-za-vyzduh-i-voda-za-zdrave-u-doma

Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода
Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода – последно поколение технология за пречистване и
стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на
хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и
медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки, детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
Промоцията е валидна за м.май 2016г.!
http://obiavidnes.com/obiava/115542/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

Озонатор за въздух и вода с мелодичен звуков индикатор
Суперикономичен модел, с електронен таймер, тъчскрийн дисплей и мелодична звукова индикация. Подходящ е и за
незрящи или хора с намалено зрение. 2 години гаранция. Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби,
венци, стомашно - чревни болести, кожни заболявания и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и
предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви
зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от
риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте
подробности и поръчайте в е - магазина ТехноМаг или на тел. 02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/115541/ozonator-za-vyzduh-i-voda-s-melodichen-zvukov-indikator

Озонатор за въздух и вода – здраве у дома
Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби, венци, стомашно-чревни болести, кожни заболявания и
всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява
месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана
вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни
болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина ТехноМаг или на
тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/115540/ozonator-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma

Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред
Йонизатор,

озонатор

и

ароматизатор

–

настолен

уред
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въздухопречиствател. Може да произвежда отрицателни йони, да генерира озон и дифузира есенции за ароматерапия.
Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни микроби, спори на плесени, гъбички и др. Осигурява чист
и здравословен въздух, ароматизира помещението с успокояващи благоухания. С повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Предпазва от зарази по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и
компютри. Противодейства на вредните положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 69,00 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
Плюс подарък 10 мл. Етерично масло по избор!
Промоцията е валидна за м. май 2016г. !
http://obiavidnes.com/obiava/115539/yonizator-ozonator-i-aromatizator--nastolen-ured

Ремонт на покриви 0899656680
На всеки се налага все някога да направи ремонт на покрива. Покривът е един от най-важните елементи на сградата.
Той трябва да е винаги в добро състояние , за да защити сградата от капризите на природата. Ремонт на покрива е една
сложна и често спешна задача, която е по силите само на опитни и специално обучени професионалисти. Ние извършваме
не само ремонт на покриви, но и цялостно изграждане на нови покриви и покривни конструкции. Имаме богат опит в
ремонт на покриви със сложна геометрия. Разполагаме с нужното оборудване за работа на трудно достъпни покриви
при всякакви условия и височини.
http://obiavidnes.com/obiava/115538/remont-na-pokrivi-0899656680

Ремонт на покриви 0886746037
На всеки се налага все някога да направи ремонт на покрива. Покривът е един от най-важните елементи на сградата.
Той трябва да е винаги в добро състояние , за да защити сградата от капризите на природата. Ремонт на покрива е една
сложна и често спешна задача, която е по силите само на опитни и специално обучени професионалисти. Ние извършваме
не само ремонт на покриви, но и цялостно изграждане на нови покриви и покривни конструкции. Имаме богат опит в
ремонт на покриви със сложна геометрия. Разполагаме с нужното оборудване за работа на трудно достъпни покриви
при всякакви условия и височини.
http://obiavidnes.com/obiava/115537/remont-na-pokrivi-0886746037

Ремонт на покриви 0899656680
Ремонт на покриви
Хидроизолации
Топлоизолации
Тенекеджийски услуги
Надстройка на таванска стая..На всички ни се налага все някога да направим ремонт на покрива. Покривът трябва да
бъде здрав и издръжлив на атмосферни условия. Ремонт на покриви се налага, когато с течение на времето се наруши
цялостта на покрива и се образуват течове. Когато планирате да направите голям ремонт на Вашия дом е
препоръчително да започнете първо с преглед на покрива и покривната конструкция за течове и загнили греди или дъски.
Ако не сте сигурни, по-добре потърсете мнението на специалисти, които ще Ви предложат най-оптималното решение
за ремонта на Вашия покрив. Ако не се открият течовете навреме и не се извърши ремонт на покрива, дори най-малкия
теч може да доведе до нежелани последствия върху вътрешните стени и таваните на Вашия дом. Пестенето на пари,
когато става дума за ремонт на покрива не се препоръчва, защото това може да съкрати живота на новия Ви покрив.
Ние използваме висококачествени материали, което е гаранция и за качествен ремонт на покрива Ви. Това удължава
многократно живота на покрива. Ремонт на покрива се препоръчва да се извършва при благоприятни летни условия! Това
допринася за един още по качествен ремонт на покриви. Нашият екип работи в pokrivцялата страна. По - голямата част
от старите покриви не са добре топлоизолирани. Нямат качествена топлоизолация. Същия проблем го има и с
хидроизолацията. За това при изграждането на нов покрив е желателно да се обърне внимание на тези неща. При
ремонт на покриви може да се направи топлоизолация или хидроизолация на вече съществуващия покрив. За тези неща се
консултирайте с нашите специалисти. Ние извършваме ремонт на покриви в София и във всяка точка на страната. А
гаранция за качество са много бройните удовлетворени клиенти от нашите услуги които ни препоръчват на техни
близки, познати и приятели.
http://obiavidnes.com/obiava/115536/remont-na-pokrivi-0899656680
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Ремонт на покриви
Доверете се на квалифицирания персонал за ремонта на Вашия покрив!Ремонт на покриви
Хидроизолации
Топлоизолации
Тенекеджийски услуги
Надстройка на таванска стая
http://obiavidnes.com/obiava/115535/remont-na-pokrivi

Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate
За повече информация:
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира курс по общ Английски.- ВТОРОнивоPre -intermediate
Цена 250 лв Продължителност -50 учебни часа.В цената не е включена цената на учебника .
Занятията се провеждат по системата New Headway the Third edition – Pre-Intermediate. Включени са аудио и видео уроци
в учебния план .
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/115534/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate

Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
За повече информация:
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуална и полу – индивидуална подготовка по Английски език за изпити IELTS
,TOEFL ,FCE в удобно за Вас време.
Продължителност - 30 занятия.
Цена – 20 лева за занятие .
Таксата за курса включва учебните материали .
Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни материали, съобразени с
нуждите на обучаващите се.
Подготовката включва интерактивни задачи, свързани с изискванията за успешно представяне на изпита за
сертифициране на познанията и уменията :
Четене, слушане и устен отговор на въпрос.
Слушане и устен отговор на въпрос.
Четене, слушане и писмен отговор на въпрос.
Във всички раздели се тестват уменията , като се правят и анализират текущи практически тестове .
Курсистите се обучават в раздела Разговор, като се запознават с типовете въпроси, критериите и изисквания за
оценяване, структурата и времетраенето на отговора .
Те се упражняват върху теста – разговор , като записват гласовете си и така анализират индивидуалното си ниво по
отношение изискванията на задачата и нейното времетраене.
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За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/115533/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae

cours de bulgare pour
Phone 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/115532/cours-de-bulgare-pour-trangers

Немски език - Индивидуално и в малки групи
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение и в малки групи по Немски език в удобно за Вас време.
Предлагаме посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и
допълнителни материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за
разсрочено плащане.
Цена 10 лева на учебен час
Предлагаме:
Подготовка за сертификати
Подготовка за матури
Подготовка за работа в Германия
Подготовка на деца и ученици
Разговорни курсове за поддържане на езиковата квалификация
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/115531/nemski-ezik---individualno--i-v-malki-grupi

Мъжки чанти
Мъжки чанти, отговарящи на евтопейски стандарти за качество. От здрав и качествен материал и на ниска цена.
http://obiavidnes.com/obiava/115530/myjki-chanti

Удобни раници
Удобни раници, подходящи за жени. Изберете своя модел сега. На ниска цена и с бърза доставка.
http://obiavidnes.com/obiava/115529/udobni-ranici
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Абитуриентски чанти
Абитуриентски чанти, които отговарят на изискания дамски вкус. На промоционални цени и с високо качество.
http://obiavidnes.com/obiava/115528/abiturientski-chanti

Дамски чанти
Дамски чанти от естествена кожа може да откриете в онлайн магазин SISI. Гарантирани конкурентни цени и високо
качество.
http://obiavidnes.com/obiava/115527/damski-chanti

Френски чанти David Jones
Френски чанти David Jones на достъпна цена, с гарантирано качество и бърза доставка. Поръчайте своята сега.
http://obiavidnes.com/obiava/115526/frenski-chanti-david-jones

Български дамски чанти
Български дамски чанти от висококачествени материали, надостъпна цена и с гарантирана бърза доставка.
http://obiavidnes.com/obiava/115525/bylgarski-damski-chanti

Дамски чанти
Дамски чанти от онлайн магазин SISI може да поръчате бързо и лесно. С високо качество и на достъпна цена.
http://obiavidnes.com/obiava/115524/damski-chanti

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/115523/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

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/115522/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

покана за рождени дни
Борса ФАТУМ се занимава с търговия на дребно и едро с канцеларски материали, офис консумативи, ученически пособия,

Страница 18/95

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

08.05.2016

детски книжки, играчки, картонени игри и пъзели, парти артикули и други. От създаването си досега приоритет в
работата ни е бързото и качествено обслужване на клиентите, гъвкавост, за д
http://obiavidnes.com/obiava/115521/pokana-za-rojdeni-dni

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми ///
Investconsult Group ltd.-Ние предлагаме пълна гама от услуги в сферата на Търговско, корпоративно, дружествено право.
Изкупуване и Прехвърляне на Фирми ЕООД ООД Дружествени дялове ЕАД АД-акции,Бизнес Активи...!
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,доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Изкупуване и Прехвърляне на Фирми ЕООД ООД Дружествени дялове по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130. Търговски закон.
Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма със задължения ,ново седалище и адрес за кореспонденция,извършване
на пълна промяна на обстоятелствата.
Изготвяне и подаване на всички необходими документи в Търговския регистър, без риск от отказ.
Съпровождане до Нотариус, без излишно чакане.
400 лв /вкл. Държавна такса,Нотариус,хонорар/
И всичко това с едно посещение в офиса ни !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
Investconsult Group ltd.
Работно време:понеделник-неделя: 09:00 - 19:00 тел.0886072288

http://kpd.dir.bg

http://obiavidnes.com/obiava/115520/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi-

Покупко-Продажба на Бизнес-Изкупуване и Прехвърляне на Фирми
Investconsult Group ltd.-Ние предлагаме пълна гама от услуги в сферата на Търговско, корпоративно, дружествено право.
Изкупуване и Прехвърляне на Фирми ЕООД ООД Дружествени дялове ЕАД АД-акции,Бизнес Активи...!
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,доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Изкупуване и Прехвърляне на Фирми ЕООД ООД Дружествени дялове по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130. Търговски закон.
Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма със задължения ,ново седалище и адрес за кореспонденция,извършване
на пълна промяна на обстоятелствата.
Изготвяне и подаване на всички необходими документи в Търговския регистър, без риск от отказ.
Съпровождане до Нотариус, без излишно чакане.
400 лв /вкл. Държавна такса,Нотариус,хонорар/
И всичко това с едно посещение в офиса ни !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
Investconsult Group ltd.
Работно време:понеделник-неделя: 09:00 - 19:00 тел.0886072288

http://kpd.dir.bg

http://obiavidnes.com/obiava/115519/pokupko-prodajba-na-biznes-izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi
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Продажба на Бизнес-Изкупуване и Прехвърляне на Фирми !!!
Investconsult Group ltd.-Ние предлагаме пълна гама от услуги в сферата на Търговско, корпоративно, дружествено право.
Изкупуване и Прехвърляне на Фирми ЕООД ООД Дружествени дялове ЕАД АД-акции,Бизнес Активи...!
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,доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Изкупуване и Прехвърляне на Фирми ЕООД ООД Дружествени дялове по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130. Търговски закон.
Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма със задължения ,ново седалище и адрес за кореспонденция,извършване
на пълна промяна на обстоятелствата.
Изготвяне и подаване на всички необходими документи в Търговския регистър, без риск от отказ.
Съпровождане до Нотариус, без излишно чакане.
400 лв /вкл. Държавна такса,Нотариус,хонорар/
И всичко това с едно посещение в офиса ни !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
Investconsult Group ltd.
Работно време:понеделник-неделя: 09:00 - 19:00 тел.0886072288

http://kpd.dir.bg

http://obiavidnes.com/obiava/115518/prodajba-na-biznes-izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi-

Скипочивка в Родопите
Комплекс "Петлето" Ви предлага почивка в планината с
възможност за риболов, конна езда и всякакъв вид туризъм.
http://obiavidnes.com/obiava/115517/skipochivka-v-rodopite

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/115516/interiorni-i-vhodni-vrati-za-vashiyat-dom

КУРС ПО ФИНСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира неделен курс по фински език за начинаещи 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.
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/115515/kurs-po-finski-ezik-za-nachinaeshti
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Ремонт покриви Варна
Хидроизолации на покриви,
Претърсване на керемиден покриви,
Битумни керемиди,
Дървени конструкции,
Монтаж на улуци,
Обшивки на комини,
Обшивки на капандури,
Изграждане на покриви,
Отстраняване на течове,
http://obiavidnes.com/obiava/115514/remont-pokrivi-varna

КУРС ПО ФИНСКИ ЕЗИК за средно напреднали
Учебен център Орбис организира съботен курс по фински език, ниво В1 по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат в събота от
10.00 до 13.00, всичко 60 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало – 23.04.2016г.
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/115513/kurs-po-finski-ezik-za-sredno-naprednali

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: 18.05.2016г. Цена 270 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/115512/kurs-po-turski-ezik-a1

Курс по шведски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен 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
събота от 13.30 до 16.30, всичко 60 учебни часа.
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/115511/kurs-po-shvedski-ezik-za-nachinaeshti

Страница 21/95

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

08.05.2016

Курс по немски език за начинаещи
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: 16.05.2016г. 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/115510/kurs-po-nemski-ezik-za-nachinaeshti

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:
17.05.2016г. 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/115509/kurs-po-nemski-ezik-vtoro-nivo

Курс по руски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира курс по руски език по системата ЖИЛИ-БЫЛИ, 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
вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., общо 50 учебни часа. Цена 180 лв. Начало: 17.05.2016г.
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/115508/kurs-po-ruski-ezik-za-nachinaeshti

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: 01.06.2016г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв. на час.
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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/115507/vecheren-kurs--angliyski-ezik-v1

Курс по английски език -Pre-Intermediate
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език. По време на обучението се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се акцентира
върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда два пъти седмично – сряда и петък от 18.30 до
20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало: 01.06.2016г. 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/115506/kurs-po-angliyski-ezik--pre-intermediate

Съботен курс по румънски език – ниво А1
Учебен център Орбис организира съботен 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 веднъж седмично – събота от 13 до 16ч., всичко 80 учебни часа. Цена – 250 лв.
Начало: 04.06.2016г.
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/115505/syboten-kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a1

Вечерен курс по испански език – начално ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по испански език по системата Espanol en marcha, начално ниво. По време
на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на испански
език. Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 60 учебни часа. Начало:
17.05.2016г.
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
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http://obiavidnes.com/obiava/115504/vecheren-kurs-po-ispanski-ezik--nachalno-nivo

КУРС ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по испански език за начинаещи. Курсът се провежда по системата Eco.
По време на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна
лексика от около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на
испански език. Курсът се провежда събота от 13.30 до 16.30 ч., всичко 60 учебни часа. Начало – 28.05.2016 г. Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/115503/kurs-po-ispanski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по разговорен бразилски
Учебен център Орбис организира разговорен курс по бразилски португалски. Курсът е предназначен за хора учили или в
момента изучаващи португалски език от ниво А2 до В2. Целта на курса е да се развият умения за водене на разговор като
се работи по определени теми. Продължителност 30 часа, веднъж седмично – неделя от 13.30 до 15.30 часа. Начало на
курса: 29.05.2016г. 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/115502/kurs-po-razgovoren-brazilski

Вечерен курс по бразилски португалски за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по бразилски португалски А1. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 учебни часа, вторник и петък от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 10.05.2016г.
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/115501/vecheren-kurs-po-brazilski-portugalski-za-nachinaeshti

Разговорен курс по португалски език
Учебен център Орбис организира разговорен курс по португалски. Курсът е предназначен за хора учили или в момента
изучаващи португалски език от ниво А2 до В2. Целта на курса е да се развият умения за водене на разговор като се
работи по определени теми. Продължителност 30 часа, веднъж седмично – събота от 13.30 до 15.30 часа. Начало на
курса: 28.05.2016г. Цена: 100лв.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
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e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/115500/razgovoren-kurs-po-portugalski-ezik

Неделен курс по португалски език ниво А1
Учебен център Орбис организира неделен курс по португалски език, ниво А1. Курсът се провежда по системата Aprender
portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Провежда се
всяка неделя от 10.00 до 13.00, продължителност 50 учебни часа. Цена 160 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/115499/nedelen-kurs-po-portugalski-ezik-nivo-a1

Курс по португалски език ниво В1
Учебен център Орбис организира вечерен 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
всеки понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30, продължителност 60 учебни часа. Цена 200 лв. Начало: 25.04.2016г.
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/115498/kurs-po-portugalski-ezik-nivo-v1

Португалски език за начинаещи – съботен курс
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, провежда се събота от 13.30 до 16.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 28.05.2016г.
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/115497/portugalski-ezik-za-nachinaeshti--syboten-kurs

КУРС ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК - A1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
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Продължителност 50 часа, два пъти седмично (понеделник и сряда) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало:
16.05.16г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/115496/kurs-po-portugalski-ezik----a1

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: 17.05.16г.
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/115495/kurs-po-frenski-ezik--b2

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: 17.05.16г.
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/115494/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- 28.05.2016г.
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
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Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/115493/kurs-po-frenski-ezik--a1

Разговорен курс по италиански език
Учебен център Орбис организира разговорен курс по италиански език. Курсът е предназначен за хора учили или в момента
изучаващи италиански език от ниво А2 до В2. Целта на курса е да се развият умения за водене на разговор като се работи
по определени теми. Продължителност 30 часа, веднъж седмично (петък) от 18.30 до 20.30 часа. Начало на курса:
03.06.2016г. 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/115492/razgovoren-kurs-po-italianski-ezik

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда два пъти в седмицата- вторник и четвъртък от 19.00 до 21.00
часа. Цена: 250 лева.
Начало 10.05.2016.
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/115491/kurs-po-italianski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по италиански език – С1.1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език – С1.1 . 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 веднъж седмично - петък от 18.30 до 20.30 часа. Цена: 250 лева. Начало –
8.04.2016г.
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/115490/kurs-po-italianski-ezik--s11

Разговорен курс по английски език
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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, веднъж седмично (понеделник) от 18.30 до 20.30 часа. Цена – 100лв.
Начало на курса: 9.05.2016г.
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/115489/razgovoren-kurs-po-angliyski-ezik

Разговорен английски
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво
А1,А2,В1 и В2.
Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера , посредством диалози и дискусии.
Темите са :
ежедневие
свободно време,
пазаруване,
културни събития,
семейство,
бит и начин на живот,
образование,
околна среда и други.
Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални
конструкции в среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те допълват традиционните езикови курсове.
Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като обогатяват речниковия запас
на курсистите .
Организираме :
разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
индивидуални разговорни срещи
интересни преподаватели
Разговори с англичани и американци .
Онлайн разговори .
Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови
неща лесно .
Нуждаете се от лист и химикалка – защото всички учебни материали са включени в цената от 15 лева за 60 минути .
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/115488/razgovoren-angliyski

Bulgarian for foreigners
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For more information:
Phone . 0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian for foreigner speakers through the following
languages:
- English
- French
-Russian
The studies include all levels – from basics (A1) to experts (C1).
If you own a business here, bought a house or you have just decided to live here, in those cases it is necessary to start learning
Bulgarian for your daily contacts and normal lifestyle.
During your process of learning Bulgarian you also will get knowledge in Bulgarian customs, daily life, special features of
Bulgarian psychology. The reason to do this is because you get in comfort with better and faster adaptation in the new foreign
language area.
No textbook is needed - the language school offers its own learning system and methods - free for our students. Methods we offer
are modern and based on the communication approach and logical assimilation to the lexical and phonetic skills you need . In our
system we offer complex of well balanced :
• Grammar
• Phonetic
• Speaking
• Reading
• Listening
For more information:
Phone . 0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/115487/bulgarian-for-foreigners

Руски език - Индивидуално и в малки групи
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира индивидуално и групово обучение по Руски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи, като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се.
Цена на индивидуално обручение - 10 лева на учебен час
Цена за участник в група - 150 лева за 30 учебни часа .
В цената са включени учебните материали .
Предлагаме :
- обучение за начинаещи
- обучение за напреднали
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- обучение за подготовка за сертификатни нива
- обучение за деца и ученици
- обучение за подготовка за матура
- курсове по разговорен руски за поддържане на нивото на езикова компетентност .
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/115486/ruski-ezik---individualno-i-v-malki-grupi

Разговорен Английски с бизнес насоченост
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Учебните материали са по системата за бизнес английски на Oxford University . Курсът е предназначен за курсисти,
завършили първо ниво бизнес английски (Elementary) и има за цел поддържане и усъвършенстване на придобитите знания.
Включени са аудио и видео уроци в учебния план .
Заниманията са : понеделник от 18.30 до 20.30
Продължителност на курса – 30 учебни часа
Цена : 150 лева
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/115485/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

координатно-разстъргваща едноколонна машина KAUNAS
продавам координатно - разстъргваща едноколонна машина KAUNAS модел 2431 - местонахождение град Габрово пълно оборудване - отлично състояние-0899772903
http://obiavidnes.com/obiava/115484/koordinatno-razstyrgvashta-ednokolonna-mashina-kaunas

Входни и интериорни врати на ниски цени!
Елате и се убедете в качеството при нас! Врати Русе ви предлага богато разнообразие от модели, вътрешни и външни
врати на ниски и достъпни цени. Готови сме да задоволим всякакъв изтънчен вкус! Разгледайте нашите предложения
онлайн на: www.vratiruse.com , или ни посетете на мястоАдресът е гр. Русе на ул. Борисова 44, срещу Художествената галерия!
Врати Русе
Aдрес: РУСЕ ул. Борисова 44
Моб: 0894627366
Моб: 0895691033
Тел: 082/ 59 45 23
Email: vratiruse.1@gmail.com
facebook: https://www.facebook.com/vratirusecom
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web: http://www.vratiruse.com/
http://obiavidnes.com/obiava/115483/vhodni-i-interiorni-vrati-na-niski-ceni

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/115482/blindirani-vrati-na-konkurentno-niski-ceni

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/115481/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

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/115480/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Специализирани Правни Услуги 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
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изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантирано вписване , 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 .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
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 !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В областта на Търговското / Фирмено Право основните услуги, които кантората предлага са :
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
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17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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 !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
www.noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/115479/specializirani-pravni-uslugi-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izku

Специализирани Правни Услуги 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 вписване , 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 .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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В областта на Търговското / Фирмено Право основните услуги, които кантората предлага са :
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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 !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
www.noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/115478/specializirani-pravni-uslugi-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izku

Специализирани Правни Услуги 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
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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 вписване , 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 .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
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 !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В областта на Търговското / Фирмено Право основните услуги, които кантората предлага са :
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
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11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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 !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
www.noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/115477/specializirani-pravni-uslugi-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izku

ИЗКУПУВАМЕ 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 вписване , 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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НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
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 !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В областта на Търговското / Фирмено Право основните услуги, които кантората предлага са :
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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 !
гр.Велико Търново
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ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
www.noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/115476/izkupuvame-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarn

ИЗКУПУВАМЕ 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 вписване , 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 .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
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 !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В областта на Търговското / Фирмено Право основните услуги, които кантората предлага са :
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
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4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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 !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
www.noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/115475/izkupuvame-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarn

ИЗКУПУВАМЕ 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 .
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Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантирано качество , без притеснение от отказ !
Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
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 , 0898795302
Elite Consulting Ltd
http://obiavidnes.com/obiava/115474/izkupuvame-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarn

ИЗКУПУВАМЕ 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 вписване , без притеснение от отказ !
ПРОМЕНИТЕ по обстоятелствата ( нов собственик , нов адрес и седалище ) на фирмата Ви ще бъде отразена в срок от
4 работни дни .
Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата !
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Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
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 !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В областта на Търговското / Фирмено Право основните услуги, които кантората предлага са :
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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 !
гр.Велико Търново

Страница 41/95

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

08.05.2016

ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
www.noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/115473/izkupuvame-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarn

ИЗКУПУВАМЕ 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 вписване , 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 .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
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 !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В областта на Търговското / Фирмено Право основните услуги, които кантората предлага са :
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
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4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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 !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
www.noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/115472/izkupuvame-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarn

сексуални стимуланти
Hard man е напълно натурален и билков продукт съставен от 10 билки подпомагащи здрава ерекция и добро либидо. Хард
мен по нищо не отстъпва на никой секс продукт. Много качествен и на страхотна цена.http://topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/115471/seksualni-stimulanti

Бистрилишки къщи
20 - 25 места в Бистрилишки къщи
Ниски цени, Еко среда, риболов,туризъм, гостоприемство
Предлагаме на 100 км от София почивка сред природата в един от най-екологичните райони в страната, сред тишина и
спокойствие, пред камината или сред ливадата, с книжка в ръка и чаша кафе.
На Ваше разположение са 3 /три/ самостоятелни реставрирани къщи/ 8 стаи,20-25 места/ Сателитна ТВ, Wi-Fi
интернет.
СТАРА БИСТРИЛИШКА КЪЩА- две спални- 5 места, баня, тоалетна, оборудвана кухня,тераса
КЪЩА ПРИ БУНАРА- две тройни + една двойна стаи- 8 легла.На всеки етаж – баня, тоалетна.Локално парно на дърва+
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печка на дърва, трапезария, оборудвана кухня, зимна градина, тераса.
КЪЩА ПРИ ОРЕХА- две двойни + една тройна стаи - 7 легла, баня, тоалетна, тераса, оборудвана кухня,
САЛОН БИСТРИЛИЦА трапезария за 25 души. Мястото за провеждане на тържества, делови срещи, рождени
дни,тиймбилдинг.Две камини на дърва, оборудвана кухня. Селска пещ за печене на агне или прасенце.
ИГРИ НА ОТКРИТО- волейболно игрище на трева, баскетболен кош, тенис маса, топки, велосипеди, детски кът с люлка
и катерушка, федербал, табла, шах, карти, хамак, дартс, шезлонги, чадъри, ползване на малък семеен басейн- след заявка.,
паркинг за колите. ОК с Вашия домашен любимец
ЗА РИБОЛОВ- на слука за щука, костур, шаран, каракуда, уклей, мрянка, кротушка в реки Огоста, Бързия, Златица и
язовири- Огоста, Гаганица, Балова Шума, Чернила.
ЗА ТУРИЗЪМ- разходки по Стария Римски път до язовир Огоста/3,5км/. Бистрилишки гори и ливади-бране на горски и
ливадни цветя,билки,гъби,горски плодове.
ЕКСКУРЗИИ- до Белоградчишки скали, Чипровци, Бабини Видини кули, пещера Магурата, пещера Леденика, Клисурски,
Лопушански и Чипровски манастири, Божи мост до Враца.
http://obiavidnes.com/obiava/115470/bistrilishki-kyshti

Стилни врати за вашия дом,офис и хотел.
Заповядайте при нас в Доорманн Бургас на ул. Сливница 62 А , за да разгледате и истински да се насладите на богата
гама от модели и цветове интериорни врати . Очакваме Ви !
http://obiavidnes.com/obiava/115469/stilni-vrati-za-vashiya-domofis-i-hotel

Ултразвукова ваничка за скоростно почистване и стерилизация
Ултразвукова ваничка за скоростно почистване и стерилизация – За ултразвуково почистване на метални инструменти,
CD, DVD и BlueRay оптични дискове, почистване и стерилизация на ножчета за бръснене, глави на електрически
самобръсначки, стоматологични инструменти, четки за зъби, бижута (верижки, пръстени, обици, гривни), очила, лупи,
верижки за часовници, водоустойчиви часовници, химикалки, глави на принтери, печати, часовникови механизми, стари
монети, значки, клапи, дюзи, електронни платки и т.н. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина «ТехноМаг» или на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/115468/ultrazvukova-vanichka-za-skorostno-pochistvane-i-sterilizaciya

Универсален ултразвуков активатор Експерт М
За дезинфекция на напитки (вода, мляко, сок, вино, ракия) и за изкуствено състаряване на алкохол (деструктурират се
тежките вредни алкохоли, което облагородява напитката и води до мек вкус, по-силен аромат и най-важното –
избягване на сутрешното главоболие). За почистване на бижута, монети, часовници, очила и всякакви метални,
пластмасови и дървени съдове и прибори. Запитвания и поръчки в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/115467/universalen-ultrazvukov-aktivator-ekspert-m

Качеството никога не излиза от мода, влез и купи твоята врата!
При нас ще намерите разнообразие от цветове и модели, постоянна складова наличност, бърз монтаж!
http://obiavidnes.com/obiava/115466/kachestvoto-nikoga-ne-izliza-ot-moda-vlez-i-kupi-tvoyata-vrata

Семеен пулсиращ душ за зъби (орален дентален иригатор)
За ефективно предпазване от бактерии и премахване на зъбната плака по венците и междузъбните пространства.
Пулсиращата водна струя осигурява масаж на венците и подобрява кръвообръщението им. Всеобхватният достъп на
тънката и мощна водна струя от дюзата на душа за зъби многократно надвишава възможностите на четките и
конците за зъби, което позволява да почистите в дълбочина труднодостъпните места. Душът за зъби е особено полезен
и необходим за поддръжката на брекети, протези, импланти, мостове и коронки. Освен добрата цена и качество,
атрактивни предимства на този уред са възможността да бъде използван от цялото семейство, както и високата му
ефективност. С редовната му употреба ще избегнете всякаква възможност за поява на бактерии, причиняващи
дразнещи възпаления, образуване на кариеси, зъбен камък, лош дъх и периодонтит. Масажният ефект на водната струя
свежда до минимум възможността за увреждане на венците, като кървене и възпаление. 2 години гаранция. Цена 98 лева
с ДДС. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
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http://obiavidnes.com/obiava/115465/semeen-pulsirasht-dush-za-zybi-oralen-dentalen-irigator

Алкохолни тестери (дрегери)
Професионален алкохолен тестер (дрегер) – Прецизен южнокорейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за измерване на
алкохолното съдържание в диапазон от 0 до 4 промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни
субстанции в дъха на човека. Подходящ за редовни проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни
дейности, свързани с професионално шофиране и неупотреба на алкохол. Притежаващ TUV/CE сертификат. Със сменяем
високопрецизен полупроводников сензор (същият, като в полицейските дрегери). В комплекта: алкални батерии АА 1.5V,
захранващ адаптор за включване в автомобила, 55 броя мундщуци, елегантна чантичка за съхранение и дръжка за
безопасно пренасяне на комплекта, инструкция за експлоатация на български език. Цена 192 лв.(с ДДС). Запитвания и
поръчки в е-магазина ТехноМаг или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
Осигурени консумативи.
http://obiavidnes.com/obiava/115464/alkoholni-testeri-dregeri

Инфрачервена лампа за нагревки /настолна/150W - 49.95 лева
Служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и
невралгии. Инфрачервената лампа е оптимизирана за облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът,
прасец или врат, както и за облекчение при обикновени настинки. Лампата може да се използва за терапевтични
облъчвания, в козметични салони, детски градини, а така също и в домашни условия. Употребата на инфрачервената
лампа способства за повишаване на защитните сили на организма и устойчивостта му към инфекциозни, простудни,
костно-ставни заболявания и др. Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина www.Tehnomag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/115463/infrachervena-lampa-za-nagrevki-nastolna150w----4995-leva

Пластири за детоксикация на организма
За извличане токсини и отпадни продукти от организма на човека през стъпалата по време на сън – изключително добър
начин за поддържане на добро здраве. Подобряват и регулират кръвообръщението, извличат токсините, увреждащи
организма, възвръщат и балансират енергията в тялото, нормализират работата на стомашно-чревния тракт.
Осигуряват здрав сън и пълноценна почивка. Помагат за избягване на махмурлук след препиване. Отстраняват синини и
отоци от наранявания по кожата. Успокояват болки в сухожилията (китки, лакти, глезени, колена). Лесни за употреба.
Напълно безопасни и изцяло от натурални билкови продукти. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти
www.Tehnomag.net или на тел. 02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/115462/plastiri-za-detoksikaciya-na-organizma

Алкален, йонизиращ и масажиращ душ с германий, турмалин и FIR ефект
Алкален, йонизиращ и масажиращ душ с германий, турмалин и FIR ефект – спа терапия у дома. Минерализира и повишава
PH на водата, като същевременно я насища с отрицателни йони под въздействието на 100% естествени минерали.
Топлата вода активира минералите да излъчват и дълги инфрачервени лъчи (FIR ефект), изключително полезни за
подобряване на кръвоносната система. Премахва хлор, тежки метали, бактерии и твърди соли. Алкалната баня
стимулира имунната система, има антиоксидантни и детоксикиращи свойства, подмладява тялото, оздравява и
освежава косата. Идеално почиства и хидратира кожата, преодолява стреса и умората на тялото. Профилактично
средство срещу кожни заболявания. Допълнителна екстра е наличието на 8 вида воден масаж по избор, като се сменят
броя на отворите - съответно силата и начина на завихряне на водната струя. По този начин може да се масажират
320 точки по цялото тяло за релаксиране на уморените мускули, за регулиране баланса на вегетативната нервна
система, за подобряване работата на мозъка, за успокояване нервната система, за подобряване настроението и съня, за
стимулиране кръвообращението и премахване на отоци. Само срещу 35 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за
високотехнологични продукти „ТехноМаг” или на тел. 02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/115461/alkalen-yonizirasht-i-masajirasht-dush-s-germaniy-turmalin-i-fir-efekt

Ароматизатори за дома и офиса
Ароматизатори за дома и офиса
Насладете се на екзотичния вид и приятните меки аромати, които ще направят вашия дом или офис по-уютно място. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
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http://obiavidnes.com/obiava/115460/aromatizatori-za-doma-i-ofisa

Умна кана за здравословни топли напитки
Освен за кипване, служи и за пречистване и достигане на водата до температура, подходяща за съответна билкова,
медена, чаена или друга напитка. Защото полезните качества и аромата на горещите напитки се запазват напълно, само
при идеалната за тях температура. Знаем, че не трябва да разтваряме натурален мед в току що сварен горещ чай,
защото при тази висока температура се отделят канцерогенни съставки, които са изключително опасни за човешкото
здраве. А за да се запазят полезните и лечебни съставки на меда в чая, то температурата на водата трябва да е
по-ниска от 50 С градуса. Съответно за зелен чай е необходима вода с температура под 80C, за разтворимо кафе - 90C, а
за черен чай, горещ шоколад или супа - 100C градуса. С новата кана с електронно управление това вече ще е напълно
възможно – само задайте необходимата температура и отидете да си вършите друга работа, докато водата достигне
желаните градуси. Ще бъдете известени с три вида сигнали (светлинен, звуков и писмен), че операцията е завършена, а
„умната“ кана ще продължи автоматично да поддържа непроменена температурата на водата още половин час след
това. Освен това тази кана разполага и с функции за пречистване на водата. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/115459/umna-kana-za-zdravoslovni-topli-napitki

Многофункционална електронна везна с квантов анализ
Многофункционална електронна везна с квантов анализ – с тази теглилка имате възможност ежедневно и прецизно да
следите седем характеристики на Вашето тяло, а именно телесно тегло (макс 180 кг), процентно съдържание на
мазнини, вода, мускулна маса, кости, калории, индекс на телесната маса. Сравнявайки ги с данните от приложената
таблица, Вие винаги ще знаете дали и в каква посока да коригирате тези характеристики чрез правилно хранене,
движение и фитнес, за да сте в най-добра форма. Този съвременен уред работи по-най нова сравнителна технология за
анализ, а именно BIA технологията (квантов био-електрически импедансов анализ за определяне на биологичното
съпротивление). Тази технология използва 5 параметри за постигане на по-висока точност на анализа (теглото и
биологичното съпротивление се измерват автоматично от уреда, а останалите три лични параметри се задават ръчно –
пол, ръст и възраст). Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/115458/mnogofunkcionalna-elektronna-vezna-s-kvantov-analiz

Инфрачервен енергиен стимулатор за очи FIR 3D с ароматерапия
Инфрачервен енергиен стимулатор за очи FIR 3D с ароматерапия
Патентован продукт по най-нова технология за справяне със стреса и преумората на зрителните органи, и за
преодоляване на т. н компютърна болест на очите. Редовната употреба води до по - добро захранване на тъканните
клетки на очите. В резултат премахвате умората на очите и подобрявате зрението (при късогледство, при старческо
далекогледство, при астигматизъм и др. ), като същевременно има ефективно въздействие и за премахване на
торбичките под очите, тъмните кръгове, и бръчките около очите, помага и в случаи на продължително безсъние.
Полезно за всички възрасти. Проникващата равномерно нежна дълговълнова инфрачервена топлина (35C до 50С с
терморегулатор на 3 степени) води до стимулиране на кръвообръщението в областта на очите, подобряване на
метаболизма и освобождаване на напрежението, натрупано от напрегнато ползване на зрението. Топлинното действие
на уреда се съпътства от ароматерапевтичен билков ефект за успокояване на нервната система (с пълнеж от
натурална лавандула). Вграденият в удобна, лека и мека маска за спане дълговълнов инфрачервен излъчвател може да
бъде използван навсякъде, където се намирате Вие – у дома, в офиса, на дълъг път. Захранване с USB кабел от
компютърно устройство, адаптер или външна батерия. Достатъчни са 15 или 30 минути (автоматично с таймер), за да
рестартирате очите си. Само срещу 48 лв. с ДДС. Доверете се на е - магазина за високотехнологични продукти
ТехноМаг или на тел. 02/8298504, 02/4224228, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Купете сега за 43.20 лв. и спестете 10% от нормалната цена!
Промоцията е валидна за м. май 2016г. !
http://obiavidnes.com/obiava/115457/infracherven-energien-stimulator-za-ochi-fir-3d-s-aromaterapiya

Детективска агенция АЯКС|Частен детектив Русе Велико Търново Шумен Плевен Варна
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
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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/115456/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv-ruse-veliko-tyrnovo-shumen-pleven-varna

Блиндирана входна врата 802-7
Блиндирана входна врата, изработена от метал и размери с касата 90/197 см. Дебелината на крилото е 70мм, а
възможните посоки на отваряне на вратата са: навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява, навън/дясна. Покритието на
вратата е машинно поставено и топло пренесено PVC фолио – матово,релефно. Вратата е в комплект с крилото, 10см.
фиксирана каса, гумени уплътнения на крилото и касата, метален обков -брава, иноксови дръжки, секретен патрон с 5
секретни ключа + 2 монтажни ключа, вградени в касата регулируеми панти, праг, крепежни елементи за монтажа на
вратата и шпионка.
http://obiavidnes.com/obiava/115455/blindirana-vhodna-vrata-802-7

Блиндирана входна врата код Т369-Т
Представяме Ви блиндирана входна врата, изработена от 1,5 мм прахово боядисан метал и 10 мм MDF – фрезовани
панели с ламинатно покритие. Размери на вратата с касата – 92/200 см.
В комплекта са включени:
Крило 7 см, изработено от: метал, полистиренови листи и MDF – плоскости
Регулируема каса за зид с дебелина до 34 см, с фабрично поставено гумено уплътнение по нея;
Обков: иноксова сатенирана подвижна дръжка за вътрешната страна на вратата и по избор подвижна или пасивна
дръжка за външната страна /тип – „полумесец“ или “пура”/; шпионка с метално чукче; панти;
Два секретни патрона с по три ключа; бронировка на патрона с вдлъбнати капачки против разбиване;
От страната на пантите крилото е подсилено с три пасивни шипа, които при затворено положение на вратата са
скрити в касата;
Дебелината на крилото е 70 мм, а възможните посоки на отваряне са: навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява,
навън/дясна.
Структурата на крилото представлява два MDF – ламинирани панела – всеки по 10 мм, а за шумо- и термоизолация са
добавени полистиренови листи, използвани за топлоизолация на сгради (саниране). Лицевия и задния панел са с красива
фрезована шарка, която придава стилна завършеност на модела. Касата е регулируема и може да облече зид с дебелина
до 34 см . Моделът е с фабрично поставено гумено уплътнение по протежението на касата, също и с „Г-образна“ лайсна
на прага, което спомага за по – добра изолация и изграждане на праг. Вратата е снабдена с две независими заключващи
системи DAF – моноблок, всяка с по три активни шипа.
http://obiavidnes.com/obiava/115454/blindirana-vhodna-vrata-kod-t369-t

SEO оптимизация на фирмен сайт - Webexperti.com
Началната SEO оптимизация е подходяща за фирмен сайт, представящ дейността на компанията, блогове, уебсайтове,
презентиращи продукти и услуги. При изграждането на един уебсайт, в голяма част от случаите не се включва и одит на
уесайта от гледна точка търсещи машини (SEO одит). Пропускането на важни точки от актуалните правила за
позициониране в търсачките или остаряването на уебсайтовете води до невъзможността уебсайтът да се класира
добре в резултатите на търсачките. Възползвайте се от нашите услуги и вдигнете своя сайт в позициите на google.
http://obiavidnes.com/obiava/115453/seo-optimizaciya-na-firmen-sayt---webexperticom
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Блиндирани, интериорни, алуминиеви и стъклени врати на изгодни цени
Предлагаме Ви висококачествени входни и интериорни врати на добри цени!Заповядайте при нас и се уверете сами в
качеството и разнообразието от модели и цветове,които предлагаме!
http://obiavidnes.com/obiava/115452/blindirani-interiorni-aluminievi-i-stykleni-vrati-na-izgodni-ceni

Качествени интериорни и входни врати на супер цени
Врати Порта Нова предлага богато разнообразие от интериорни и входни врати на изключително атрактивни цени. В
шоурумът, ще намерите богат избор от модели и цветове. Всички предлагани модели врати за Варна са с постоянна
складова наличност, което гарантира кратки срокове за изпълнение на поръчката Ви.
http://obiavidnes.com/obiava/115451/kachestveni-interiorni-i-vhodni-vrati-na-super-ceni

Български език за чужденци
За повече информация :
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски ,
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
Ако имате бизнес в България , купили сте си имот или просто сте решили да живеете тук , наложително е да говорите
български във вашите ежедневни контакти .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система , която се предоставя безплатно на курсистите .
Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е базирана на комуникативния подход и логическото
усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен материал . На курсистите се предоставя комплексно :
• Грамматика
• Фонетика
• Разговор
• Четене
• Слушане
При индивидуалното обучение методиката е съобразена с индивидуалните потребности , особености и професия на
курсиста . То се провежда в удобно за курсиста време , както и има вариант за посещения на преподавател във вашия
офис .
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
• общ курс по български
• бизнес курс
• разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
Продължителността на обучение за всяко ниво е 30 учебни часа / 15 академични / . два пъти в седмицата – 2 месеца .
Цената на академичен час / два учебни / е 20 лева.
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
За повече информация : тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/115450/bylgarski-ezik-za-chujdenci
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Бизнес английски- ПЪРВО ниво
За повече информация :
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира обучение по бизнес английски - ПЪРВО ниво – индивидуално и в малки групи .
Часовете са съобразени със свободното време на курсистите . Занятията се провеждат по системата Market Leader –
Elementary .
Цена 250 лв.Продължителност -50 учебни часа. В цената не е включена цената на учебника .
Предлагаме квалифицирани препсдаватели , аудио и видео уроци.
За повече информация : тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/115449/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

Френски език - Индивидуално обучение
За повече информация:
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Френски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи , като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/115448/frenski-ezik---individualno-obuchenie

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
За повече информация:
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Ние предлагаме работа mо водещи учебни системи :
-общ английски – New Headway – всички нива
-общ английски с интерактивна насоченост – Cutting Edge – всички нива
- бизнес английски – Market leader – всички нива
-подготовка за сертификат
- подготовка за кандидат-студентски изпит
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-разговорен английски – системите на Oxford University
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/115447/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Имате желание да зарадвате съпругата си?
Ето имате шанс като закупите от нашият артикул -кухненско ренде.
Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на кухненското ренде.
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване.
Безопасен за деца
Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци с различни по големина форми.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.Цена 59лв
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
Интернет магазини
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/115446/nayser-dayser-kuhnensko-rende---pomoshtnik-na-vsyaka-domakinya

Гроу Комб лазерна четка за коса
Гроу Комб лазерна четка за коса
Гроу Комб използва инфрачервени и лазерни лъчи с терапевтично действие. Тяхната енергия достига корените и
подобрява кръвообращението на скалпа!
Тя предизвиква появата на нови корени в кожните торбички и растеж на нова коса!
Резултатът е стимулация и обновяване на отделните кожни торбички на косъма,
водещи до възстановяване растежа на косата!
Гроу Комб има режим на вибрация за приятен масаж на скалпа. Ускорява кръвообращението и повишава притока на
кръв!
Използвайте 10 минути на ден и вижте резултата!
Ако косата отдавна ви е казала 'Сбогом', отстранете приставката и използвайте направо върху скалпа!
Гроу Комб е лесна за използване, получавате и 3 подаръка:
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1 ръчен масажор
2 четка за коса
3 комплект за маникюр
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/115445/grou-komb-lazerna-chetka-za-kosa

Уред за състаряване на алкохол Volcano Expert
Уред за състаряване на алкохол
Volcano Expert - световен хит !
Ултразвуков уред за дезинфекция и състаряване на алкохол по японски лиценз ! 20 минути обработка с уреда, състарява
алкохола с около 1 година !
Мощното ултразвуково поле, създавано при работа на уреда гарантира: премахване на вредни интермолекулярни и
разграждане на високомолекулни съединения в алкохола; активиране процесите на естерификация, които подобряват
вкусовите качества, получавани при продължително стареене на алкохола; пълна дезинфекция и удължаване срока на
съхранение на всякакъв вид течности;
Производство : България (по японски патент) Гаранционен срок : 12 месеца
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/115444/ured-za-systaryavane-na-alkohol-volcano-expert

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

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

Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/115443/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
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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/115442/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

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

Масажните легла "MagicPRO 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и
лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
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O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката " MagicPRO 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
http://obiavidnes.com/obiava/115441/masajna-kushetka-magicpro-2

Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
10 минутна тренировка с ”ВИБРО ПЛЕЙТ”, замества едночасово "блъскане” по различните уреди във фитнес залите !
Това е един специален иновационен метод за тренировка – ”Whole body vibration”, който се базира на дългогодишни
международни клинични изследвания и има много широко поле на приложение
в областта на здравето, спорта и фитнеса.Той се състои в използването на бързи ритмични вибрации, които
предизвикват силни мускулни контракции,
тренирайки цялото тяло и и водещи до бързи резултати.
А те са впечатляващи и се проявяват още през първата седмица на използуване на уреда- увеличава се мускулната сила и
гъвкавост, усъвършенства се формата на тялото и мускулатурата,
намалява се подкожната мастна тъкан на местата с големи натрупва- ния,
премахва се целулита ,увеличава се виталността на организма, постига се хормонално равновесие, създава се чувсво на
телесно и психическо благосъстояние, премахва се стреса и напрежението,
повишава се метаболизма и се постига цялостно подмладяване на организма.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/115440/vibro-pleytpauyr-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

сексуални стимуланти
Max Man е мощна формула за сексуални изживявания. Сексуалния стимулант е разработен специално за
импотентността на мъжа. Напълно билков продукт без странични ефекти.Max Man ще увеличи вашата ерекция, ще
подобри сексуалните ви възможности, ще подобрите издръжливостта и ще премахнете преждевременната еякулация и
ще повиши значително сексуалното усещане с партньора ви.www.steroidi.net
http://obiavidnes.com/obiava/115439/seksualni-stimulanti

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми
Покупко-Продажба на Бизнес-Предлагаме съдействие за продажба на фирми възможно най-бързо, с високо качество и на
достъпни цени, без излишна загуба на време и пари.
Изкупуване и Прехвърляне на Фирми ЕООД ООД Дружествени дялове ЕАД АД-акции,Бизнес Активи...!
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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,доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Изкупуване и Прехвърляне на Фирми ЕООД ООД Дружествени дялове по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130. Търговски закон.
Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма със задължения ,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.
400 лв /вкл. Държавна такса,Нотариус,хонорар/
И всичко това с едно посещение в офиса ни !
Investconsult Group ltd.
Имате ли въпроси?
Обадете се в централния ни офис-гр. Варна
Ние с удоволствие ще отговорим на въпросите Ви
или ще ви насочим към най-близкият Наш офис до Вас.
Работно време: понеделник-неделя: 09:00 - 19:00 тел.0886072288 http://kpd.dir.bg
http://obiavidnes.com/obiava/115438/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi

Покупко-Продажба на Бизнес-Изкупуване и Прехвърляне на Фирми ,,,.../
Покупко-Продажба на Бизнес-Предлагаме съдействие за продажба на фирми възможно най-бързо, с високо качество и на
достъпни цени, без излишна загуба на време и пари.
Изкупуване и Прехвърляне на Фирми ЕООД ООД Дружествени дялове ЕАД АД-акции,Бизнес Активи...!
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,доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Изкупуване и Прехвърляне на Фирми ЕООД ООД Дружествени дялове по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130. Търговски закон.
Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма със задължения ,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.
400 лв /вкл. Държавна такса,Нотариус,хонорар/
И всичко това с едно посещение в офиса ни !
Investconsult Group ltd.
Имате ли въпроси?
Обадете се в централния ни офис-гр. Варна
Ние с удоволствие ще отговорим на въпросите Ви
или ще ви насочим към най-близкият Наш офис до Вас.
Работно време: понеделник-неделя: 09:00 - 19:00 тел.0886072288 http://kpd.dir.bg
http://obiavidnes.com/obiava/115437/pokupko-prodajba-na-biznes-izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi-

Продажба на Бизнес-Изкупуване и Прехвърляне на Фирми
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Покупко-Продажба на Бизнес-Предлагаме съдействие за продажба на фирми възможно най-бързо, с високо качество и на
достъпни цени, без излишна загуба на време и пари.
Изкупуване и Прехвърляне на Фирми ЕООД ООД Дружествени дялове ЕАД АД-акции,Бизнес Активи...!
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,доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Изкупуване и Прехвърляне на Фирми ЕООД ООД Дружествени дялове по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130. Търговски закон.
Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма със задължения ,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.
400 лв /вкл. Държавна такса,Нотариус,хонорар/
И всичко това с едно посещение в офиса ни !
Investconsult Group ltd.
Имате ли въпроси?
Обадете се в централния ни офис-гр. Варна
Ние с удоволствие ще отговорим на въпросите Ви
или ще ви насочим към най-близкият Наш офис до Вас.
Работно време: понеделник-неделя: 09:00 - 19:00 тел.0886072288 http://kpd.dir.bg
http://obiavidnes.com/obiava/115436/prodajba-na-biznes-izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi

Тайванска и индийска изкуствена кожа
В сайта на фирма Мак-Текстил ще откриете интересни модели изкуствена кожа. Изкуствената кожа е подходяща за
всякакви мебели. Може да разчитате на даказано качество и изгодни цени!
http://obiavidnes.com/obiava/115435/tayvanska-i-indiyska-izkustvena-koja

Фондация "Център ИНСАЙТ" - Фреш старт за младежи с анорексия и булимия
Проектът “Фреш старт за младежи с анорексия и булимия” по Програма “Инициативи за обществено здраве” цели
подобряване на достъпа до качествени психично - здравни услуги и подобряване на качеството на грижите за юноши и
младежи с хранителни разстрои
http://obiavidnes.com/obiava/115434/fondaciya-centyr-insayt---fresh-start-za-mladeji-s-anoreksiya-i-bulimiya

Качествени врати за дома на достъпни цени от Врати Express
При нас ще намерите интериорни врати в две серии – „Стандарт” ( български), „Gradde”( немски).Касите са обли с
плаващи первази или прави с възможност за регулиране само от едната страна на касата. Обхващат както по-тесни
зидове от 7 см.,така и по-широки -до 50 см.
Входни врати – висок клас китайски врати с дебелина на металните листове 1,2мм.,турски врати, български врати.
Вратите са подходящи както за апартаменти, така и за къщи.Предлагаме и врати за мазета.
Продуктите са налични на склад. Разполагаме с различни размери и посоки на отваряне.
Адрес- бул. Акад. Иван Гешов № 102 ( в близост до Центъра по хигиена, до шоурума ни е клон на Банка Пиреос ).
Телефон за връзка – 0899691075
Работно време:
Понеделник –петък : 9:00ч. - 18:00ч.
Събота : 9:30ч. - 14:30ч.
уеб адрес http://www.vratiexpress.com/.
http://obiavidnes.com/obiava/115433/kachestveni-vrati-za-doma-na-dostypni-ceni-ot-vrati-express
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Възможност за постигане на финансова свобода
Свържи се с мен и ще те запозная със страхотна възможност за реализиране на допълнителни доходи и/или онлайн
бизнес, подходящ за всеки човек – от обикновения безработен до крупния предприемач. Ще те информирам как да
получиш гарантирани, лесни и дългосрочни доходи. Необходими са ти три неща: компютър, интернет и да отделиш 15
мин от забързаното ти ежедневие. Твоя шеф, ще си самия ти, ще работиш както и когато пожелаеш, сам ще поставяш
и постигаш целите си! Едно е сигурно – 100 % ще си сред печелившите. Аз повярвах, повярвай и ти. Не губи време, свържи
се с мен!
http://obiavidnes.com/obiava/115432/vyzmojnost-za-postigane-na-finansova-svoboda

сексуални стимуланти
Черна мравка (Black Ant) е един от най-предпочитаните сексуални хапчета от мъже, известени с това, че действат
много добре на мъжкото либидо.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/115431/seksualni-stimulanti

Бизнес Къща – Здравословни храни и добавки
Фирма БИЗНЕС КЪЩА е с петнадесет-годишна история в областа на търговията със здравословни,диетични и
диабетични хр. продукти.Ние сме една от първите български фирми занимаващи се и опитващи да наложим на пазара
чисти здравословни храни, защото вярваме че това е основата на здравото тяло и здравия дух.През този период
фирмата успя да наложи на пазара висококачествени,максимално чисти храни и добавки,полезни за здравето на човека.
Фирма БИЗНЕС КЪЩА предлага на българсикия пазар следните групи продукти:
• соеви продукти;
• диетични сладкиши;
• супер храни;
• макаронени изделия;
• хранителни добавки;
• подсладители;
• пълнозърнести брашна;
• пълнозърнести тахани
• био продукти
• конфитюри, мармалад и сладка
• хималайски солни кристали
• студено пресовани масла
• зърнени ядки
• пълноцени храни
• мюслита
• 100% чисти сокове и напитки
• чайове и билки
Целта на нашта фирма е да предлага на клиентите си максимално изсчистени от консерванти, оцветители, емулгатори,
овкусители и др. химически добавки хранителни продукти. Нашите продукти не съдържат ГМО.
В групата на соевите продукти предлагаме пет вида ТОФУ (натурално, подправки, маслини, китайско, родопско), сирене
в саламура (натурално и с кимион), соева майонеза и соев пастет. Също така предлагаме натурална източна салата
(Хумус).
В групата на диетични сладкиши предлагаме различни видове бисквити, вафли, шоколади, десерти, кейкове и бонбони.
Всички тези продукти не съдържат захар и са с намалена енергийна стойност.
Макаронените изделия предлагани от БИЗНЕС КЪЩА са произведени с оригинални брашна (пълнозърнесто, оризово,
царевично и брашно от коприва).
Хранителните добавки които предлагаме на пазара са с високо качествено. На първо място тук искаме да отбележим
чистия ябълков пектин, които доби голяма популярност със здравословния си ефект. Друг топ продукт е Family Fibre
съдържащ 100% растителни фибри (инулин). В тази група влизат още пектинулин, пектин цитрусово-ябълков, ябълков
пектин на таблетки, зелен инстантен чай и кленов сироп.
Предлаганите от нас подсладители са най чистия екстракт от стевия (стевия Премиум),кленов сироп(био и 100% чист
кленов сироп)
Фирма БИЗНЕС КЪЩА следи новостите в областта на храненето и разработва нови продукти съобразени със
съвременните изисквания. Новата линия в която са насочени нашите усилия са БИО и ОРГАНИК продукти.
Целта на фирмата е да присъства на всички ЕКО и ОРГАНИК ПАЗАРИ в България с продуктите си, да предлага
максимално изчистени храни и хранителни добавки.Фирма Бизнес къща ООД е ориентирана изцяло в областа на
българските продукти и здравословното хранене, тъй като вярваме че в основата на здравото тяло и дух седят
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качествените продукти на което държим много.
За повече информация ни потърсете на:
• София, ул. 3005-11
• тел./факс: 02/832 71 79
• тел.: 02/931 30 93;
• 0888 498 269; 0879 660 880
• http://bhouse.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/115430/biznes-kyshta--zdravoslovni-hrani-i-dobavki

Бизнес Къща – Здравословни храни и добавки
Фирма БИЗНЕС КЪЩА е с петнадесет-годишна история в областа на търговията със здравословни,диетични и
диабетични хр. продукти.Ние сме една от първите български фирми занимаващи се и опитващи да наложим на пазара
чисти здравословни храни, защото вярваме че това е основата на здравото тяло и здравия дух.През този период
фирмата успя да наложи на пазара висококачествени,максимално чисти храни и добавки,полезни за здравето на човека.
Фирма БИЗНЕС КЪЩА предлага на българсикия пазар следните групи продукти:
• соеви продукти;
• диетични сладкиши;
• супер храни;
• макаронени изделия;
• хранителни добавки;
• подсладители;
• пълнозърнести брашна;
• пълнозърнести тахани
• био продукти
• конфитюри, мармалад и сладка
• хималайски солни кристали
• студено пресовани масла
• зърнени ядки
• пълноцени храни
• мюслита
• 100% чисти сокове и напитки
• чайове и билки
Целта на нашта фирма е да предлага на клиентите си максимално изсчистени от консерванти, оцветители, емулгатори,
овкусители и др. химически добавки хранителни продукти. Нашите продукти не съдържат ГМО.
В групата на соевите продукти предлагаме пет вида ТОФУ (натурално, подправки, маслини, китайско, родопско), сирене
в саламура (натурално и с кимион), соева майонеза и соев пастет. Също така предлагаме натурална източна салата
(Хумус).
В групата на диетични сладкиши предлагаме различни видове бисквити, вафли, шоколади, десерти, кейкове и бонбони.
Всички тези продукти не съдържат захар и са с намалена енергийна стойност.
Макаронените изделия предлагани от БИЗНЕС КЪЩА са произведени с оригинални брашна (пълнозърнесто, оризово,
царевично и брашно от коприва).
Хранителните добавки които предлагаме на пазара са с високо качествено. На първо място тук искаме да отбележим
чистия ябълков пектин, които доби голяма популярност със здравословния си ефект. Друг топ продукт е Family Fibre
съдържащ 100% растителни фибри (инулин). В тази група влизат още пектинулин, пектин цитрусово-ябълков, ябълков
пектин на таблетки, зелен инстантен чай и кленов сироп.
Предлаганите от нас подсладители са най чистия екстракт от стевия (стевия Премиум),кленов сироп(био и 100% чист
кленов сироп)
Фирма БИЗНЕС КЪЩА следи новостите в областта на храненето и разработва нови продукти съобразени със
съвременните изисквания. Новата линия в която са насочени нашите усилия са БИО и ОРГАНИК продукти.
Целта на фирмата е да присъства на всички ЕКО и ОРГАНИК ПАЗАРИ в България с продуктите си, да предлага
максимално изчистени храни и хранителни добавки.Фирма Бизнес къща ООД е ориентирана изцяло в областа на
българските продукти и здравословното хранене, тъй като вярваме че в основата на здравото тяло и дух седят
качествените продукти на което държим много.
За повече информация ни потърсете на:
• София, ул. 3005-11
• тел./факс: 02/832 71 79
• тел.: 02/931 30 93;
• 0888 498 269; 0879 660 880
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• http://bhouse.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/115429/biznes-kyshta--zdravoslovni-hrani-i-dobavki

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/115428/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

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/115427/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

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/115426/bylgarski-ezik-za-chujdenci
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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: 12 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/115425/ruski-ezik--individualno-obuchenie

Индивидуални уроци по румънски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по румънски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата „Puls”, всички нива. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене,
писане, слушане, говорене. Цена: 12 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/115424/individualni-uroci-po-rumynski-ezik

Индивидуално обучение по унгарски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по унгарски език в удобно за курсиста и за преподавателя време и с
подходяща интензивност по системите "Hungaro Lingua" и "Hallo! Itt Magyarorszag!, всички нива. Уроците може да се
провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи.
Цена: 12 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/115423/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: 12 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/115422/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: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:

Страница 59/95

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

08.05.2016

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/115421/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: 12 лева на учебен час.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/115420/individualno-obuchenie-po-grycki-ezik

Индивидуални уроци по шведски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по шведски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата Rivstart. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 12 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/115419/individualni-uroci-po-shvedski-ezik

Индивидуално обучение по ФРЕНСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по френски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Работи се по
системата „Echo” или друга система по избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 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/115418/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: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
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e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/115417/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: 12 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/115416/individualno-obuchenie-po-nemski-ezik

Индивидуално обучение по ИСПАНСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по испански език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Nuevo Ven”, „Espanol en marcha” или друга система по избор.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички
езикови елементи. Цена: 12 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/115415/individualno-obuchenie-po-ispanski-ezik

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: 12 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/115414/individualno-obuchenie-po-italianski-ezik

Индивидуални уроци 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: 12 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/115413/individualni-uroci-po-portugalski-ezik
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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 12 лева на учебен час (A1 –
B2) и 14 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/115412/individualno-obuchenie

Европейски маркови мъжки обувки
Европейски маркови мъжки обувки и боти може да изберете в нашия онлайн магазин. Разнообразие от висококачествени
модели на топ цени.
http://obiavidnes.com/obiava/115411/evropeyski-markovi-myjki-obuvki

Дамски боти и ботуши на европейски марки
Дамски боти и ботуши на европейски марки обувки може да закупите от нашия онлайн магазин.
http://obiavidnes.com/obiava/115410/damski-boti-i-botushi-na-evropeyski-marki

дамски чехли и сандали
При нас ще откриете европейски марки, производители на дамски чехли и сандали с високо качество и на топ цени.
http://obiavidnes.com/obiava/115409/damski-chehli-i-sandali

Европейски дамски обувки
Европейски дамски обувки, с високо качество, промоционални цени и уникален дизайн. Изберете сега своя модел.
http://obiavidnes.com/obiava/115408/evropeyski-damski-obuvki

Европейски марки обувки
Европейски марки обувки може да намерите в нашия онлайн магазин. Висококачествени материали и конкурентни цени.
http://obiavidnes.com/obiava/115407/evropeyski-marki-obuvki

Курс за сервитьор -барман
Лицензиран център за професионално обучение "СТС" Варна организира и провежда професионален курс по
професия: Сервитьор –Барман, код: 811080
специалност: Обслужване на заведенията в Общественото хранене, код: 8110801
• Вие получавате:
- Обучение по теория и практика
- CD – на български език
- Приготвяне на коктейли с реални продукти и напитки
- Обучение по Силвър сървис и НАССР системи / на български и английски език /
- Всички необходими материали и консумативи нужни по време на обучението
- Подготовка за интервюта на пасажерски кораби
- Съдействие при намиране на работа и консултации
- Удостоверение за професионално обучение по образец на МОН
http://obiavidnes.com/obiava/115406/kurs-za-servityor--barman
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Курс за Ресторантьори
Лицензиран център за професионално обучение "СТС" Варна организира и провежда професионален курс по
професия: Ресорантьор, код: 811060
специалност: Производство и обслужване в ЗХР, код: 8110602
специалност: Кетъринг, код: 8110603
Вие получавате:
- Обучение по теория и практика с хорариум 260 уч.ч
- CD – на български и английски език
- Обучение по уникална технология (live train)
- Преподавател: инженер-технолог по Обществено хранене и Туризъм
- Обучение по Силвър сървис и НАССР системи / на български и английски език /
- Консултации и съдействие при намиране на работа
http://obiavidnes.com/obiava/115405/kurs-za-restorantyori

Курс за Портиер-Пиколо
Лицензиран център за професионално обучение "СТС" Варна организира и провежда професионален курс по
професия: Портиер-Пиколо, код: 811040
специалност: Хотелиерство, код: 8110401
Вие получавате:
- Обучение по професията
- CD – на български език
- Преподавател: инженер-технолог по Обществено хранене и Туризъм
- Подготовка за интервюта на яхти и пасажерски кораби
- Консултации и съдействие при намиране на работа
- Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН
http://obiavidnes.com/obiava/115404/kurs-za-portier-pikolo

ONLINECAS ONLINE CASH WAY
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;
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http://obiavidnes.com/obiava/115403/onlinecas-online-cash-way

Курс за Хотелиери
Лицензиран център за професионално обучение "СТС" Варна организира и провежда професионален курс по
професия: Хотелиер, код: 811010
специалност: Организация на хотелиерството, код: 8110101
Вие получавате:
- Обучение по теория и практика
- CD – на български език и английски език
- Преподавател: инженер-технолог по Обществено хранене и Туризъм
- Подготовка за интервюта за хотели и хотелски комплекси
- Консултации и съдействие при намиране на работа
http://obiavidnes.com/obiava/115402/kurs-za-hotelieri

Курс за Камериери
Лицензиран център за професионално обучение "СТС" Варна организира и провежда професионален курс по професия:
Камериер, код: 811030
специалност: Хотелиерство, код: 8110301
Вие получавате:
- Обучение по професията
- CD – на български език
- Преподавател: инженер-технолог по Обществено хранене и Туризъм
- Подготовка за интервюта на яхти и пасажерски кораби
- Консултации и съдействие при намиране на работа
- Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН
http://obiavidnes.com/obiava/115401/kurs-za-kamerieri

Курс за Готвачи
Лицензиран център за професионално обучение "СТС" Варна организира и провежда професионален курс по професия:
Готвач, код: 811070
специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки, код: 8110701
• Вие получавате:
- Обучение по теория и практика с хорариум 160 уч.ч.
- CD – на български и английски език
- Обучение по НАССР системи / на български и английски език /
- Преподавател по теория: инженер-технолог по Обществено хранене
- Практическо обучение в ресторант с майстор готвачи
- Подготовка за интервюта на пасажерски кораби
- Съдействие при намиране на работа и консултации
- Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН
http://obiavidnes.com/obiava/115400/kurs-za-gotvachi

Курс за Бармани
Лицензиран център за професионално обучение „СТС” Варна организира професионален курс за бармани на барове ,
дискотеки, ресторанти и пасажерски кораби. Теория и практика в реални условия. Приготвяне и украса на коктейли с
истински продукти и напитки. Сервиране и дегустация.
Всеки курсист получава държавна диплома: Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН.
http://obiavidnes.com/obiava/115399/kurs-za-barmani

Курс за Сервитьори
Лицензиран център за професионално обучение „СТС” Варна организира професионален курс за сервитьори на
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ресторанти, клубове, пасажерски кораби, барове, хотели, яхти, хотелски комплекси и дискотеки. Теория и практика в
реални условия. Приготвяне и украса на коктейли. Сервиране и дегустация.Практическо обучение по Силвър сървис.
Всеки курсист получава държавна диплома: Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН. Лиценз
200712420 от НАПОО.
http://obiavidnes.com/obiava/115398/kurs-za-servityori

Курс за Администратори в хотел
Лицензиран център за професионално обучение "СТС" Варна организира и провежда професионален курс по
професия: Администратор в хотелиерството, код: 811020
специалност: Организация на обслужването в хотелиерството, код: 8110401
Вие получавате:
- Обучение по теория и практика
- CD – на български език
- Обучение по уникална технология (live train)
- Преподавател: инженер-технолог по Обществено хранене и Туризъм
- Подготовка за интервюта за хотели, яхти и пасажерски кораби
- Консултации и съдействие при намиране на работа
- Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН
http://obiavidnes.com/obiava/115397/kurs-za-administratori-v-hotel

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/115396/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

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/115395/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Английски език – подготовка за матура
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
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Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити предлага индивидуална и в малки групи подготовка за матура по английски език . Занятията са
два пъти седмично по 4 учебни часа . Предлагаме и вариант в събота и неделя .
Подготовката включва :
- Работа върху основните умения четене с разбиране , слушане , писане и говорене
- Подготовка върху програмата за Държавен зрелостен изпит .
- Задълбочена работа в областта на граматиката , лексиката и стилистиката , както и върху практическото им
прилагане на предстоящия зрелостен изпит .
- Пробни изпити
- Оценяване и рецензии
Графикът на занятията е съобразен с времето на учениците .
Предлагаме :
Курс от 130 уч. часа
Курс от 90 уч. часа
Курс от 60 уч. часа
Индивидуален курс по учебен план .
Интензивността зависи от показаното от учениците на тест за входящо ниво . Тестът е безплатен и се провежда в
дните от понеделник до петък .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/115394/angliyski-ezik--podgotovka-za-matura

Български език за чужденци – корпоративно обучение
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Български език за чужденци
гарантиращо бързо и качествено овладяване на езика .
- индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски
- сръбски
- хърватски
- словенски
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система . Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е
базирана на комуникативния подход и логическото усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен
материал . На курсистите се предоставя комплексно :
• Грамматика
• Фонетика
• Разговор
• Четене
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• Слушане
.
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
• общ курс по български
• бизнес курс
• разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по английски ,немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски ,.
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
- Индивидуално обучение в офиса,
- Фирмено обучение във Вашия офис.
- Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/115393/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

Френски език първо ниво- за начинаещи
За повече информация:
GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира обучение по Френски език първо ниво- за начинаещи индивидуално и в малки групи..
График на занятията : стобразно времето ба курсистите
В учебния план са включени аудио и видео уроци.
Продължителност :30 учебни часа – два месеца
Цена 210 лева В посоченага цена за курса са включени учебните материали .
Учебна система – Campus 1
Предлагаме работа в малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
Възможност за разсрочено плащане и различни видове отстъпки.
За повече информация:
GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/115392/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

Английски език - корпоративно обучение
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
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Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Английски
гарантиращо бързо и качествено овладяване чуждия език .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
обучението обхваща :
- всички нива – общ английски от Elementary до Advanced по 50 учебни часа за всяко ниво .
Занятията се провеждат два пъти седмично по два или три учебни часа , в зависимост от създадения учебен план-график
.
- Бизнес английски - всички нива - по 50 учебни часа за всяко ниво
- Разговорни езикови курсове за поддържане на постигнатата езикова компетентност.
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски , български език
за чужденци .
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/115391/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

отслабни с lida
Lida Slim или както я знем Lida стара формула е най-силния и качествен билков продукт за много бързо и лесно
отслабване.Само за месец ще свалите от 6 до 12 килограма, без диети или тренировки.www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/115390/otslabni-s-lida

ВЕЛИКОТЪРНОВСКА област - Купуваме ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ и идеални части - КРАЕН
КУПУВАЧ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКА област - Купуваме ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ и идеални части в oбщ.Павликени, Свищов, Полски
Тръмбеш, Стражица, Велико Търново, Лясковец, Горна Оряховица, Сухиндол !
НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ за областта ! Цени в зависимост от големината на имота, категорията и местонахождението
му, арендния договор
Плащаме договорената сума в брой пред НОТАРИУС или по банков път!
Изготвяме нужните документи за финализиране на сделката пред НОТАРИУС!
Компетентно правно обслужване!
0887512663-Петрова
Доверете се на дългогодишният ни опит, професионално обслужване и коректни отношения !!!!!!!!
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http://obiavidnes.com/obiava/115389/velikotyrnovska-oblast---kupuvame-zemedelski-zemi-i-idealni-chasti---kraen-kupuva

ЛОВЕШКА област - Купуваме ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ и идеални части - КРАЕН КУПУВАЧ
ЛОВЕШКА област - КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ и идеални части в
общ.Летница, общ.Ловеч, общ.Луковит,
общ.Угърчин - Ловеч, Летница, Луковит, Бежаново, Дерманци, Угърчин, Слатина, Горан, Горско Сливово, Горно
Павликене, Владиня, Александрово, Дойренци, Карлуково, Петревене, Казачево, Йоглав, Дренов, Крушуна, Къкрина,
Деветаки, Чавдарци, Славяни, Баховица, Лисец, Радювене, Пресяка, Сливек, Умаревци, Гостиня, Кърпачево, Абланица,
Брестово, Врабево, Добревци, Орешене и др.
НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ за областта!
Плащаме договорената сума в брой пред НОТАРИУС или по банков път!
Изготвяме нужните документи за финализиране на сделката пред НОТАРИУС!
Компетентно правно обслужване!
За контакт : 0887512663-Петрова
Доверете се на дългогодишният ни опит, професионално обслужване и коректни отношения!
http://obiavidnes.com/obiava/115388/loveshka-oblast---kupuvame-zemedelski-zemi-i-idealni-chasti---kraen-kupuvach

ПЛЕВЕНСКА област - Купуваме ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ и идеални части - КРАЕН КУПУВАЧ
ПЛЕВЕНСКА област - Купуваме ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ и идеални части в общ. Долна Митрополия, Кнежа, Белене,
Никопол, Левски, Червен Бряг, Гулянци, Пордим, ПлевенДолни Дъбник, Искър.
НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ за областта ! Цени в зависимост от големината на имота, категорията и местонахождението
му, арендния договор
Плащаме в брой пред НОТАРИУС или по банков път!
Изготвяме нужните документи за финализиране на сделката пред НОТАРИУС!
Компетентно правно обслужване!
0887512663-Петрова
Доверете се на дългогодишният ни опит, професионално обслужване и коректни отношения!
http://obiavidnes.com/obiava/115387/plevenska-oblast---kupuvame-zemedelski-zemi-i-idealni-chasti---kraen-kupuvach

Купуваме ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в обл. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ПЛЕВЕН, ЛОВЕЧ, РУСЕ,
СИЛИСТРА! НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ -Плащаме в брой/по банков път
Купуваме ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в обл. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ПЛЕВЕН, ЛОВЕЧ, РУСЕ, СИЛИСТРА! НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ !
- обл.ВЕЛИКО ТЪРНОВО -общ.Полски Тръмбеш, общ. Лясковец, общ.Свищов, общ. Павликени, общ.Горна Оряховица, общ.
В.Търново, общ.Сухиндол, общ.Стражица!
-област ПЛЕВЕН - общ.Белене, общ.Гулянци, общ.Никопол, общ.Долни Дъбник, общ.Левски, общ.Пордим, общ.Искър
общ.Кнежа, общ.Червен Бряг, общ.Плевен, общ.Долна Митрополия.
-обл.ЛОВЕЧ -общ. Ловеч, Летница, Угърчин, Луковит, Троян
-област РУСЕ– общ.Бяла, Ценово, Борово, Сливо поле, Русе, Иваново, Ветово, Две могили!
-област СИЛИСТРА- общ. Тутракан, Ситово, Дулово, Алфатар, Силистра, Главиница, Кайнарджа
Плащаме в брой или по банков път!
Изготвяме нужните документи за финализиране на сделката пред НОТАРИУС!
Компетентно правно обслужване!
0887512663-Петрова
Доверете се на дългогодишният ни опит и професионално обслужване!
Коректни и конфиденциални отношения !!!!!!!!
Ако сте от друг град ще Ви насочим към най-близкия до вас наш офис!
http://obiavidnes.com/obiava/115386/kupuvame-zemedelski-zemi-v-obl-veliko-tyrnovo-pleven-lovech-ruse-silistra-n

Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в землищата на обл.ПЛЕВЕН и обл.ЛОВЕЧ - НАЙ-ВИСОКИ
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ЦЕНИ!
Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в обл.ПЛЕВЕН и обл.ЛОВЕЧ - НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ! Доверете се на дългогодишният ни
опит, професионално обслужване и коректни отношения!
Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в землищата на обл.ПЛЕВЕН и обл.ЛОВЕЧ - НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ!
-обл.ПЛЕВЕН– общ.Долна Митрополия, общ.Кнежа, общ.Гулянци, общ.Никопол, общ.Белене, общ.Левски, общ.Плевен,
общ.Пордим, общ.Долни Дъбник, общ.Искър, общ.Червен Бряг.
-обл.ЛОВЕЧ - общ.Ловеч, общ.Летница, общ.Луковит, общ.Угърчин
Плащане на място в брой пред Нотариус или по банков път !
Изготвяме нужните на документи !
Компетентно правно обслужване !
0887512663-Петрова
Доверете се на дългогодишният ни опит, професионално обслужване и коректни отношения!
http://obiavidnes.com/obiava/115385/kupuva-zemedelski--zemi-v-zemlishtata-na-oblpleven-i-obllovech---nay-visoki-ceni

Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ
НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ!

ЗЕМИ в землищата на обл.ВЕЛИКО ТЪРНОВО и обл.РУСЕ -

Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в землищата на обл.ВЕЛИКО ТЪРНОВО и обл.РУСЕ - НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ!
-обл.ВЕЛИКО ТЪРНОВО– общ.Свищов, общ.Полски Тръмбеш, общ.Павликени, общ.Велико Търново, общ.Стражица,
общ.Горна Оряховица, общ.Лясковец, общ.Сухиндол!
-обл. РУСЕ– общ. Бяла, Ценово, Ветово, Две могили, Борово, Русе, Сливо поле, Иваново!
Плащане на място в брой пред Нотариус или по банков път !
Изготвяме нужните на документи !
Компетентно правно обслужване !
0887512663-Петрова
Доверете се на дългогодишният ни опит, професионално обслужване и коректни отношения!
http://obiavidnes.com/obiava/115384/kupuva-zemedelski--zemi-v-zemlishtata-na-oblveliko-tyrnovo-i-oblruse---nay-visok

Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ
НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ!

ЗЕМИ в землищата на обл.ВЕЛИКО ТЪРНОВО и обл.РУСЕ -

Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в землищата на обл.ВЕЛИКО ТЪРНОВО и обл.РУСЕ - НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ!
-обл.ВЕЛИКО ТЪРНОВО– общ.Свищов, общ.Полски Тръмбеш, общ.Павликени, общ.Велико Търново, общ.Стражица,
общ.Горна Оряховица, общ.Лясковец, общ.Сухиндол!
-обл. РУСЕ– общ. Бяла, Ценово, Ветово, Две могили, Борово, Русе, Сливо поле, Иваново!
Плащане на място в брой пред Нотариус или по банков път !
Изготвяме нужните на документи !
Компетентно правно обслужване !
0887512663-Петрова
Доверете се на дългогодишният ни опит, професионално обслужване и коректни отношения!
http://obiavidnes.com/obiava/115383/kupuva-zemedelski--zemi-v-zemlishtata-na-oblveliko-tyrnovo-i-oblruse---nay-visok

Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в обл.ВРАЦА
Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в обл.ВРАЦА – общ. Бяла Слатина, Криводол, Борован,Оряхово, Мизия, Враца, Козлодуй,
Хайредин
Изготвяме нужните документи за финализиране на сделката пред НОТАРИУС!
Компетентно правно обслужване!
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0887512663-Петрова
http://obiavidnes.com/obiava/115382/kupuva-zemedelski-zemi-v-oblvraca

Специализирани Правни Услуги 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 вписване , 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 .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
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 !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В областта на Търговското / Фирмено Право основните услуги, които кантората предлага са :
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
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5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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 !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/115381/specializirani-pravni-uslugi-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izku

Заеми до 7000 лв.
Заеми до 7000 лв. Годишна лихва 15%. Максимален срок на погасяване 5 години. За повече информация - вижте нашия
сайт.
www.panda2012.tk
0988838774
http://obiavidnes.com/obiava/115380/zaemi-do-7000-lv

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
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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 вписване , 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 .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
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 !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В областта на Търговското / Фирмено Право основните услуги, които кантората предлага са :
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания

Страница 73/95

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

08.05.2016

13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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 !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/115379/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlya

Специализирани Правни Услуги 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 вписване , 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 .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
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освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В областта на Търговското / Фирмено Право основните услуги, които кантората предлага са :
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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 !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
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http://obiavidnes.com/obiava/115378/specializirani-pravni-uslugi-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izku

ИЗКУПУВАМЕ 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 вписване , 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 .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
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 !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В областта на Търговското / Фирмено Право основните услуги, които кантората предлага са :
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
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6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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 !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/115377/izkupuvame-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarn

ИЗКУПУВАМЕ 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 !
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Гарантирано вписване , 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 .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
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 !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В областта на Търговското / Фирмено Право основните услуги, които кантората предлага са :
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
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18. Представителство пред контрагенти и други лица
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 !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/115376/izkupuvame-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarn

ИЗКУПУВАМЕ 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 вписване , 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 .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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В областта на Търговското / Фирмено Право основните услуги, които кантората предлага са :
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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 !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53
Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/115375/izkupuvame-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarn

Корпоративно обучение по английски ,български , немски , руски
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти :0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
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Езикова школа Абилити организира
Чуждоезиково обучение по :
Английски,
български език за чужденци
Немски
френски,
руски,
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
Бизнес английски - всички нива
Разговорни езикови курсове по посочените езици
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме също и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти :0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/115374/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--nemski--ruski

Болгарский язык для иностранцев
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти :0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Школа иностранных языков АБИЛИТИ организует индивидуальное и групповое обучение по болгарскому языку для
русскоговорящих . Обучение проводится на русском языке. Наши занимания от начального уровня (А1) до уровня эксперта
(С2).
Если Вы ведете бизнес в Болгарии, купили недвижимость, ездите на отдых, то обязательно нужно говорить на
болгарском .
В процессе обучения на курсах болгарского языка Вы сможете не только изучить язык, но и познакомиться с
особенностями, нравом и бытом болгарского народа.
Интересно изучать язык, с которым есть общий алфавит и в котором слова читаются так же, как у русского, но имеют
другое значение.
На курсах происходит ознакомление курсистов с общественными, культурными, экономическими и историческими
реалиями Болгарии, с целью максимально комфортной и быстрой адаптации в языковой среде.
Для обучения Вам не надо покупать учебник , т.к. наша школа предлагает свою систему обучения и методику.
Наша методика , которая предлагаем -очень современяя и актуальная . Она
заключается в совмещении коммуникативного подхода с логическим и естественным освоением необходимого
лексико-грамматического и фонетического материала .
Обучение предусматривает комплекс аспектов:
Грамматика
Фонетика
Практика речи
Чтение
Аудирование
При индивидуальном обучении, методика выстраивается с учетом Ваших пожеланий. Индивидульное обучение может
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проводиться в офисе курсиста в удобное для Вас время.
Школа Абилити предлагает несколько программ обучения на курсах болгарского языка:
общий курс болгарского
курс делового болгарского
разговорный курс для усовершенствования навыков владения болгарским языком .
Длительность каждого уровня обучения 20 академических часов (2 месяца).
По окончании программы выдается свидетельство, с указанием курса и количества часов.
Учебные пособия входят в цену курса обучения.
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. 0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/115373/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти :0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити предлага групово и индивидуално обучение по английски, немски , френски и руски за всички нива.
Подготовка за сертификати .
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
3 месеца /неинтензивен курс/,
1 месец /интензивен курс/
Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Цена от 100 лв. на ниво.
Посещенията са
2 пъти в седмицата по 3 уч. часа - от понеделник до петък
съботно-неделен вариант.
Курсовете са съобразени със свободното време на обучаващите се.
Предлагаме и индивидуално обучение. Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително
съставен учебен план.
Предлагаме
- съвременно оборудвани учебни зали,
квалифицирани преподаватели
-отлични възможности за обучение
Удостоверение за покрито ниво
Безплатни тестове
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/115372/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

Международни Шофьори
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Чешка транспортна фирма търси да наеме международни шофьори категория С+Е, за работа в централна
европа.Камионите са Евро 6, ремаркета - тристранна щора. Заплащане 8,50 евро на час + 8,50 евро на всеки адрес.
Телефон за контакт: +359 876 881 807
http://obiavidnes.com/obiava/115371/mejdunarodni-shofyori

Международни Шофьори
Чешка транспортна фирма търси да наеме международни шофьори категория С+Е, за работа в централна
европа.Камионите са Евро 6, ремаркета - тристранна щора. Заплащане 8,50 евро на час + 8,50 евро на всеки адрес.
Телефон за контакт: +359 876 881 807
http://obiavidnes.com/obiava/115370/mejdunarodni-shofyori

Продажба на Бизнес-Изкупуване и Прехвърляне на Фирми ..,,,///
Предлагаме юридическо съдействие за продажба на фирми възможно най-бързо, с високо качество и на достъпни цени,
без излишна загуба на време и пари.
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,доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Продажба ФИРМИ- ЕООД ООД Дружествени дялове,ЕАД АД-акции,Бизнес Активи-Осигуряване на нов собственик на
Вашата фирма,ново седалище и адрес за кореспонденция,извършване на пълна промяна на обстоятелствата.
Продажба на ЕООД ООД Дружествени дялове по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130. Търговски закон.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Investconsult Group ltd.
Работно време: понеделник-неделя: 09:00 - 19:00 тел.0886072288 http://kpd.dir.bg
http://obiavidnes.com/obiava/115369/prodajba-na-biznes-izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi-

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми ,,,,,,,,,, ... /
Предлагаме юридическо съдействие за продажба на фирми възможно най-бързо, с високо качество и на достъпни цени,
без излишна загуба на време и пари.
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,доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Продажба ФИРМИ- ЕООД ООД Дружествени дялове,ЕАД АД-акции,Бизнес Активи-Осигуряване на нов собственик на
Вашата фирма,ново седалище и адрес за кореспонденция,извършване на пълна промяна на обстоятелствата.
Продажба на ЕООД ООД Дружествени дялове по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130. Търговски закон.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Investconsult Group ltd.
Работно време: понеделник-неделя: 09:00 - 19:00 тел.0886072288 http://kpd.dir.bg
http://obiavidnes.com/obiava/115368/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---

Продажба на Бизнес-Изкупуване и Прехвърляне на Фирми ,,,,..../
Предлагаме юридическо съдействие за продажба на фирми възможно най-бързо, с високо качество и на достъпни цени,
без излишна загуба на време и пари.
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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,доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Продажба ФИРМИ- ЕООД ООД Дружествени дялове,ЕАД АД-акции,Бизнес Активи-Осигуряване на нов собственик на
Вашата фирма,ново седалище и адрес за кореспонденция,извършване на пълна промяна на обстоятелствата.
Продажба на ЕООД ООД Дружествени дялове по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130. Търговски закон.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Investconsult Group ltd.
Работно време: понеделник-неделя: 09:00 - 19:00 тел.0886072288 http://kpd.dir.bg
http://obiavidnes.com/obiava/115367/prodajba-na-biznes-izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi-

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/115366/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

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/115365/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Масажна кушетка MagicPRO
Масажна кушетка MagicPRO
Дървени ,Алуминиеви ,Двусекторни Трисекторни
Кушетки за масаж - перфектното съотношение между качество и цена!
Кушетки за масаж Цвят дървени двусекторни:черен,шампанско,кафяв,лилав,син,червен,винено червен,розов и оранжев
Дървени трисекторни цветове:
Двуцветни черен+червен,черен+оранж ,черен и бежав
Алуминиеви двусекторни :цвят черен и бежав
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Алуминиеви трисекторни: Двуцветни черен+червен,черен+оранж черен и бежав
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
http://obiavidnes.com/obiava/115364/masajna-kushetka-magicpro

Мрежа против насекоми с магнити за врати
Мрежа против насекоми с магнити
за врати, с размери 100/196см.
Нов продукт на българският пазар, нашите мрежи са удобен и евтин начин да се предпазите от досадните насекоми през
лятото.
Благодарение на 18-те магнитни закопчалки, разположени на стратегически места, всички могат да влизат и излизат
свободно.
Магнитната лента се самозатваря след Вас, защитавайки дома Ви от насекоми. Мрежата е за дървени, пластмасови и
алуминиеви дограми.
4На дървени дограми се прикрепя с кабарчета, на пластмасови и алуминиеви дограми се закрепя с двустранно залепваща
лента(скоч).
Комплектът включва:
- Мрежа с размер 100 х 196 см
- Магнитна лента
- Кабарчета
-двустранно залепващи лепенки
-Цвят черен
Интернет магазини
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www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/115363/mreja-protiv-nasekomi-s-magniti-za-vrati

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

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
http://obiavidnes.com/obiava/115362/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

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.
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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/115361/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Eдин специален метод за тренировка, базиран на бързи ритмични вибрации,
предизвикващи силни мускулни контракции, водещи до бързи резултати;
квантов анализатор – високотехнологично електронно устройство за преглед на здравното състояние на
човешкия организъм; продукти от КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ ”Sanct Bernhard”
– АЛОЕ ВЕРА чист сок или капсули, ЖЕН ШЕН, Гинко Билоба, препарати за отслабване и т.н.
За повече информация посетете ”БГ магазин”.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/115360/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

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/115359/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,
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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
http://obiavidnes.com/obiava/115358/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Терапевтичен апарат за повлияване дископатии
Терапевтичен апарат за повлияване 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 .
Уредът за терапия на кръста и гръбначния стълб е от най – ново поколение терапевтични устройства и е плод на
дългогодишни тестове и проучвания.
Той събира в себе си пет различни метода за терапия (терапия за изправяне на прешлените на гръбнака и кръста , слаба и
средна по интензитет пулсова терапия, инфрачервена терапия, топлинна акупунктурна терапия и магнитна терапия) и
есна за изпълнение и може да се провежда на всяко удобно за Вас място.
ТЕРАПИЯ ЗА ИЗПРАВЯНЕ ПРЕШЛЕНИТЕ НА ГРЪБНАКА И КРЪСТА (ЛИФТИНГ) Специално проектиран съобразно
извивките на човешкото тяло,
уредът притежава уникалното свойство да влия благотворно върху състоянието на прешлените и да ги лекува от
съответните заболявания.
Когато сме легнали върху уреда, прешлените се намират в положение, което им позволява да заемат правилната си
позиция,
а това от своя страна премахва болката и чувството за схванатост и неразположение
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/115357/terapevtichen-aparat-za-povliyavane-diskopatii

Гроу Комб лазерна четка за коса
Гроу Комб лазерна четка за коса
Гроу Комб използва инфрачервени и лазерни лъчи с терапевтично действие. Тяхната енергия достига корените и
подобрява кръвообращението на скалпа!
Тя предизвиква появата на нови корени в кожните торбички и растеж на нова коса!
Резултатът е стимулация и обновяване на отделните кожни торбички на косъма,
водещи до възстановяване растежа на косата!
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Гроу Комб има режим на вибрация за приятен масаж на скалпа. Ускорява кръвообращението и повишава притока на
кръв!
Използвайте 10 минути на ден и вижте резултата!
Ако косата отдавна ви е казала 'Сбогом', отстранете приставката и използвайте направо върху скалпа!
Гроу Комб е лесна за използване, получавате и 3 подаръка:
1 ръчен масажор
2 четка за коса
3 комплект за маникюр
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/115356/grou-komb-lazerna-chetka-za-kosa

Водоустойчива масажираща четка за баня
Водоустойчива масажираща четка за баня
Spin Spa e водоустойчива душ четка с дръжка, която не се плъзга.
Получавате я с 5 приставки:
Приставка за масаж с гумени масажисти, вплетени в четка
Приставка гъба за нежна ексфолиация
Приставка за Микродермабразио
Приставка пемза за педикюр
Приставка четка
Работи с 3 x АА батерии/които не са включени в комплекта/ и има две скорости - високи и ниски.
Със своите вибриращи движения, Spin Spa не само почиства тялото ви, но подобрява и кръвообращението.
Подмладете кожата си , направете я свежа и спокойна!Цена 35лв
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/115355/vodoustoychiva-masajirashta-chetka-za-banya

ЦЕЛУТРОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ, , Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста,
Физиотерапия и Лифтинг
Целутрон
ЦЕЛУТРОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ, , Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста, Физиотерапия и Лифтинг
ЦЕЛУТРОН ЗА УСКОРЯВАНЕ НА МЕТАБОЛИЗМА И РЕДУЦИРАНЕ НА ТЕЛЕСНИТЕ МАЗНИНИ !
Основни функции и режими на работа :
F1 Мускулен масаж, релакс и Физиотерапия:
F2 Тонизиране
F3 Стимулация на кръвната и лимфната циркулация – при уморени крака, варикозни вени, целулит и след липосукция
F4 Редуциране на теглото и стягане на тъканите
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Изборът на времетраене на процедурата може да бъде направен ръчно – 20 до 30 минути за максимална ефективност.
Апаратът за ускоряване на метаболизма и редукция на телесните мазнини е устройство създадено с методите на
съвременната медицина, с активно използване на последните научни изследвания в областта на медицината,
физиотерапията и козметиката, с отчитане на биологичното и физиологично взаимодействие между мазинините и
мускулната тъкан в човешкото тяло и биохимията на човешкият организъм.
Действието на уреда използва нормалните принципи на функциониране на човешкото тяло; крайната цел е да се
постигне естествено ускоряване на метаболизма, в пълно съответствие с природата на организма, използвайки само
естествените процеси в тялото. Създаването на това устройство е резултат от дългогодишни тестове, опити и
анализи, правени от водещи специалисти в съответните области.
Използваната технология, базирана на микропроцесорна основа, дава възможност за прецизно действие в проблемните
зони без, или с минимум странични въздействия. Уредът обединява няколко режима на работа, на база на
усъвършенстваните през хилядолетията методи на акупунктурата, предназначени за решаване на различни телесни
проблеми – наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, детренираност на отделни мускулни групи, липса на
еластичност на кръвоносните съдове и като цяло – липса на тонус; апаратът предлага комплексно решение за всички
тези проблеми с методите на акупунктурата, физиотерапията и масажът.
Модел: GS-14 -2015
Гаранция - 12 месеца. Сертификация: CE, RoHS, CQChttp://obiavidnes.com/obiava/115354/celutron-za-otslabvane--redukciya-na-mastna-tykan-povdigane-na-byusta-fizioter

Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване с професионална прецизност!
Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване с професионална прецизност!
Забравете разплискващите се кофи и вани за боя!
* 3 режима на пръскане - за вертикално или хоризонтално боядисвате
* регулируемата ширина на разпръскване
* прецизно боядисване на трудно достъпни места
* за всякакви бои и повърхности!
Пистолетът за боядисване Пейнт Зум е направен от висококачествени, супер здрави и ултра леки материали и мощен
мотор от 600 вата.
Боядисвате с всички видове бои, върху всякакви повърхности
* стени
* тухли
* ламперия
* бетон
* масивно дърво и др.
С Пейнт Зум
* спестявате пари,
* изразходвате по-малко боя
* покритивате фино, гладко и равномерно
Такова качество е невъзможно да се постигне с четка и валяк!
Боядисвайте лесно с Пейнт Зум!
Гаранция 12м
Интернет магазини
http://obiavidnes.com/obiava/115353/peynt-zuum---pistolet-za-super-byrzo-i-gladko-boyadisvane-s-profesionalna-precizn

Електрическа подочистачка Twister Sweeper
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Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
0877540309
http://obiavidnes.com/obiava/115352/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

Уроци по Испански Език
Давам частни уроци по испански език . Индивидуално обучение съобразено с вашите нужди и време. Всички нива на езика.
Подсигурявам учебници и материали.. За начинаещи и напреднали, при служебни пътувания. За ученици, студенти,деца и
възрастни. За учащи извън границата предлагам on line обучение. Подготовка за взимане на изпити и за всички любители
на испанския език и култура. Цена 9 лв. за учебен час
тел. 0878 40 21 71 viber, 0882 252 285 whats app
Skype: emilia_mmircheva
http://obiavidnes.com/obiava/115351/uroci-po-ispanski-ezik

Продажба на Бизнес-Изкупуване и Прехвърляне на Фирми
Предлагаме юридическо съдействие за продажба на фирми възможно най-бързо, с високо качество и на достъпни цени,
без излишна загуба на време и пари.
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,доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Продажба ФИРМИ- ЕООД ООД Дружествени дялове,ЕАД АД-акции,Бизнес Активи-Осигуряване на нов собственик на
Вашата фирма,ново седалище и адрес за кореспонденция,извършване на пълна промяна на обстоятелствата.
Продажба на ЕООД ООД Дружествени дялове по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130. Търговски закон.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Investconsult Group ltd.
Работно време: понеделник-неделя: 09:00 - 19:00 тел.0886072288 http://kpd.dir.bg
http://obiavidnes.com/obiava/115350/prodajba-na-biznes-izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми
Предлагаме юридическо съдействие за продажба на фирми възможно най-бързо, с високо качество и на достъпни цени,
без излишна загуба на време и пари.
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,доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
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Продажба ФИРМИ- ЕООД ООД Дружествени дялове,ЕАД АД-акции,Бизнес Активи-Осигуряване на нов собственик на
Вашата фирма,ново седалище и адрес за кореспонденция,извършване на пълна промяна на обстоятелствата.
Продажба на ЕООД ООД Дружествени дялове по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130. Търговски закон.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Investconsult Group ltd.
Работно време: понеделник-неделя: 09:00 - 19:00 тел.0886072288 http://kpd.dir.bg
http://obiavidnes.com/obiava/115349/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi

Покупко-Продажба на Бизнес-Изкупуване и Прехвърляне на Фирми
Предлагаме юридическо съдействие за продажба на фирми възможно най-бързо, с високо качество и на достъпни цени,
без излишна загуба на време и пари.
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,доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Продажба ФИРМИ- ЕООД ООД Дружествени дялове,ЕАД АД-акции,Бизнес Активи-Осигуряване на нов собственик на
Вашата фирма,ново седалище и адрес за кореспонденция,извършване на пълна промяна на обстоятелствата.
Продажба на ЕООД ООД Дружествени дялове по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130. Търговски закон.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Investconsult Group ltd.
Работно време: понеделник-неделя: 09:00 - 19:00 тел.0886072288 http://kpd.dir.bg
http://obiavidnes.com/obiava/115348/pokupko-prodajba-na-biznes-izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi

Продажба на Бизнес-Изкупуване и Прехвърляне на Фирми
Предлагаме юридическо съдействие за продажба на фирми възможно най-бързо, с високо качество и на достъпни цени,
без излишна загуба на време и пари.
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,доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Продажба ФИРМИ- ЕООД ООД Дружествени дялове,ЕАД АД-акции,Бизнес Активи-Осигуряване на нов собственик на
Вашата фирма,ново седалище и адрес за кореспонденция,извършване на пълна промяна на обстоятелствата.
Продажба на ЕООД ООД Дружествени дялове по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130. Търговски закон.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Investconsult Group ltd.
Работно време: понеделник-неделя: 09:00 - 19:00 тел.0886072288 http://kpd.dir.bg
http://obiavidnes.com/obiava/115347/prodajba-na-biznes-izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми
Предлагаме юридическо съдействие за продажба на фирми възможно най-бързо, с високо качество и на достъпни цени,
без излишна загуба на време и пари.
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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,доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Продажба ФИРМИ- ЕООД ООД Дружествени дялове,ЕАД АД-акции,Бизнес Активи-Осигуряване на нов собственик на
Вашата фирма,ново седалище и адрес за кореспонденция,извършване на пълна промяна на обстоятелствата.
Продажба на ЕООД ООД Дружествени дялове по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130. Търговски закон.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Investconsult Group ltd.
Работно време: понеделник-неделя: 09:00 - 19:00 тел.0886072288 http://kpd.dir.bg
http://obiavidnes.com/obiava/115346/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi

Покупко-Продажба на Бизнес-Изкупуване и Прехвърляне на Фирми
Предлагаме юридическо съдействие за продажба на фирми възможно най-бързо, с високо качество и на достъпни цени,
без излишна загуба на време и пари.
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,доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Продажба ФИРМИ- ЕООД ООД Дружествени дялове,ЕАД АД-акции,Бизнес Активи-Осигуряване на нов собственик на
Вашата фирма,ново седалище и адрес за кореспонденция,извършване на пълна промяна на обстоятелствата.
Продажба на ЕООД ООД Дружествени дялове по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130. Търговски закон.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Investconsult Group ltd.
Работно време: понеделник-неделя: 09:00 - 19:00 тел.0886072288 http://kpd.dir.bg
http://obiavidnes.com/obiava/115345/pokupko-prodajba-na-biznes-izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi

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/115344/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

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.
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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/115343/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Покупко-Продажба на Бизнес-Изкупуване и Прехвърляне на Фирми
Предлагаме юридическо съдействие за продажба на фирми възможно най-бързо, с високо качество и на достъпни цени,
без излишна загуба на време и пари.
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,доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Продажба ФИРМИ- ЕООД ООД Дружествени дялове,ЕАД АД-акции,Бизнес Активи-Осигуряване на нов собственик на
Вашата фирма,ново седалище и адрес за кореспонденция,извършване на пълна промяна на обстоятелствата.
Продажба на ЕООД ООД Дружествени дялове по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130. Търговски закон.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Investconsult Group ltd.
Работно време: понеделник-неделя: 09:00 - 19:00 тел.0886072288 http://kpd.dir.bg
http://obiavidnes.com/obiava/115342/pokupko-prodajba-na-biznes-izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi

Покупко-Продажба на Бизнес-Изкупуване и Прехвърляне на Фирми ,,,.../
Предлагаме юридическо съдействие за продажба на фирми възможно най-бързо, с високо качество и на достъпни цени,
без излишна загуба на време и пари.
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,доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Продажба ФИРМИ- ЕООД ООД Дружествени дялове,ЕАД АД-акции,Бизнес Активи-Осигуряване на нов собственик на
Вашата фирма,ново седалище и адрес за кореспонденция,извършване на пълна промяна на обстоятелствата.
Продажба на ЕООД ООД Дружествени дялове по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130. Търговски закон.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Investconsult Group ltd.
Работно време: понеделник-неделя: 09:00 - 19:00 тел.0886072288 http://kpd.dir.bg
http://obiavidnes.com/obiava/115341/pokupko-prodajba-na-biznes-izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi-

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми
Предлагаме юридическо съдействие за продажба на фирми възможно най-бързо, с високо качество и на достъпни цени,
без излишна загуба на време и пари.
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,доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
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Продажба ФИРМИ- ЕООД ООД Дружествени дялове,ЕАД АД-акции,Бизнес Активи-Осигуряване на нов собственик на
Вашата фирма,ново седалище и адрес за кореспонденция,извършване на пълна промяна на обстоятелствата.
Продажба на ЕООД ООД Дружествени дялове по Чл. 129. (1)(2) Чл. 130. Търговски закон.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката.
Investconsult Group ltd.
Работно време: понеделник-неделя: 09:00 - 19:00 тел.0886072288 http://kpd.dir.bg
http://obiavidnes.com/obiava/115340/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi
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