ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

16.04.2017

Молив KOH-I-NOOR 1500
Молив KOH-I-NOOR 1500, 2B, оранжев
http://obiavidnes.com/obiava/130636/moliv-koh-i-noor-1500

Молив KOH-I-NOOR 1860
Молив KOH-I-NOOR 1860, 5B, сив
http://obiavidnes.com/obiava/130635/moliv-koh-i-noor-1860

Молив KOH-I-NOOR 1860
Молив KOH-I-NOOR 1860, 6H, сив
http://obiavidnes.com/obiava/130634/moliv-koh-i-noor-1860

Молив KOH-I-NOOR 1860
Молив KOH-I-NOOR 1860, B, сив
http://obiavidnes.com/obiava/130633/moliv-koh-i-noor-1860

Молив KOH-I-NOOR 186
Молив KOH-I-NOOR 186, 6B, сив
http://obiavidnes.com/obiava/130632/moliv-koh-i-noor-186

Молив KOH-I-NOOR 1860
Молив KOH-I-NOOR 1860, H, сив
http://obiavidnes.com/obiava/130631/moliv-koh-i-noor-1860

Молив KOH-I-NOOR 1860
Молив KOH-I-NOOR 1860, HB, сив
http://obiavidnes.com/obiava/130630/moliv-koh-i-noor-1860

Молив KOH-I-NOOR 1860
Молив KOH-I-NOOR 1860, 2B, сив
http://obiavidnes.com/obiava/130629/moliv-koh-i-noor-1860

Заем до 7000 лв.
Заеми до 7000 лв. Годишна лихва 15%. Максимален срок на погасяване 5 години.
Не ни пишете имейли - не ги четем. За повече информация - 0887541414 позвъни и затвори.
Ние ще Ви се обадим! - вижте нашия сайт. www.panda2016.tk
http://obiavidnes.com/obiava/130628/zaem-do-7000-lv

Поставяне на уретрален катетър
Поставяне на уретрален катетър е медицинска услуга, която представлява въвеждане на катетър през уретрата в
пикочния мехур, с цел неговото освобождаване.
Най-честите причини за поставяне на уретрален катетър са: невъзможност за спонтанно уриниране, изследвания с
диагностична цел и специални лекарски назначения.
Ние сме сдружение от медицински сестри, работещи на територията на град София. Предлагаме квалифицирана помощ,
можем да реагираме веднага, с коректно отношение и грижа към Вас и Вашите близки.
Нашите принципи на работа са обвързани с отношение изпълнено със съчувствие, разбиране и нежна грижа към болни и
възрастни хора, нуждаещи се от помощ.
http://www.sestrite.com/
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email: info@sestrite.com
0885832228 – мед. сестра Попова
0885561582 – мед. сестра Гаджева
http://obiavidnes.com/obiava/130627/postavyane-na-uretralen-katetyr

Медицински услуги по домовете. Медицинска сестра
Ако Ваш близък човек е болен или просто възрастта го ограничава в извършването на ежедневните дейности, бихме
могли да Ви помогнем. Ние сме медицински сестри, болногледачи и рехабилитатори, работещи в сферата на здравното
подпомагане. Обгрижваме нуждаещи се хора. Разгледайте сайта ни, за да научите повече за нас.
Медицинска сестра по домовете. Извършване на сестрински услуги: поставяне на мускулна инжекция, поставяне на
подкожна инжекция, поставяне на венозна инжекция, поставяне на абокат, вливане на инфузионна система, превръзка на
рана, поставяне и смяна на превръзка, поставяне на уретрален катетър, смяна на уретрален катетър извършване на
клизма, къпане - хигиенен тоалет, тоалет против декубитус, хранене през сонда, сваляне на конци след операция.
http://www.sestrite.com/
email: info@sestrite.com
0885832228 – Попова
0885561582 – Гаджева
http://obiavidnes.com/obiava/130626/medicinski-uslugi-po-domovete-medicinska-sestra

Медицински услуги по домовете. Медицинска сестра
Ако Ваш близък човек е болен или просто възрастта го ограничава в извършването на ежедневните дейности, бихме
могли да Ви помогнем. Ние сме медицински сестри, болногледачи и рехабилитатори, работещи в сферата на здравното
подпомагане. Обгрижваме нуждаещи се хора. Разгледайте сайта ни, за да научите повече за нас.
Медицинска сестра по домовете. Извършване на сестрински услуги: поставяне на мускулна инжекция, поставяне на
подкожна инжекция, поставяне на венозна инжекция, поставяне на абокат, вливане на инфузионна система, превръзка на
рана, поставяне и смяна на превръзка, поставяне на уретрален катетър, смяна на уретрален катетър извършване на
клизма, къпане - хигиенен тоалет, тоалет против декубитус, хранене през сонда, сваляне на конци след операция.
http://www.sestrite.com/
email: info@sestrite.com
0885832228 – Попова
0885561582 – Гаджева
http://obiavidnes.com/obiava/130625/medicinski-uslugi-po-domovete-medicinska-sestra

Медицински услуги по домовете. Медицинска сестра
Ако Ваш близък човек е болен или просто възрастта го ограничава в извършването на ежедневните дейности, бихме
могли да Ви помогнем. Ние сме медицински сестри, болногледачи и рехабилитатори, работещи в сферата на здравното
подпомагане. Обгрижваме нуждаещи се хора. Разгледайте сайта ни, за да научите повече за нас.
Медицинска сестра по домовете. Извършване на сестрински услуги: поставяне на мускулна инжекция, поставяне на
подкожна инжекция, поставяне на венозна инжекция, поставяне на абокат, вливане на инфузионна система, превръзка на
рана, поставяне и смяна на превръзка, поставяне на уретрален катетър, смяна на уретрален катетър извършване на
клизма, къпане - хигиенен тоалет, тоалет против декубитус, хранене през сонда, сваляне на конци след операция.
http://www.sestrite.com/
email: info@sestrite.com
0885832228 – Попова
0885561582 – Гаджева
http://obiavidnes.com/obiava/130624/medicinski-uslugi-po-domovete-medicinska-sestra

Почивка в Дубай - Дари Тур
Туристическа агенция Дари Тур предлага оферти за екскурзии и почивки в Дубай, Португалия, Испания, Абу-Даби,
Мармарис и Кушадасъ Турция, Санкт Петербург Русия, България и Малта с автобус и самолет.
http://obiavidnes.com/obiava/130623/pochivka-v-dubay---dari-tur
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Молив KOH-I-NOOR 1860
Молив KOH-I-NOOR 1860, 4B, сив
http://obiavidnes.com/obiava/130622/moliv-koh-i-noor-1860

Молив KOH-I-NOOR 1860
Молив KOH-I-NOOR 1860, 4H, сив
http://obiavidnes.com/obiava/130621/moliv-koh-i-noor-1860

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 www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/130620/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ЗА ВСЕКИ
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 www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/130619/dopylnitelni-dohodi-za-vseki

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

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
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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/130618/limfopresa---aparat-za-presoterapiya-limfen-drenaj

Масажна кушетка MagicPRO 2
Масажна кушетка MagicPRO 2 Двусекционна
Кушетки за масаж MagicPRO Цвят черен,бежов,кремав,кафяв,лилав,червен,червен,оранжев,бял,кафяв,светло зелен
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,лилав,бял,кафяв,светло зелен.
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)
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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/130617/masajna-kushetka-magicpro-2

Електронен нашийник за дресура на кучета
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/130616/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

Мрежа против насекоми с магнити
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
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- Магнитна лента
- Кабарчета
-двустранно залепващи лепенки
-Цвят черен
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/130615/mreja-protiv-nasekomi-s-magniti

Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за козметични салони, така и за домашно ползване
Предназначен както за професионална употреба от козметични салони, така и за домашно ползване
Характеристики:
Апаратът включва 4 приставки (електрода), които се подменят в зависимост от мястото на третиране.
Интензитетът на работа може да се променя според чувствителността на кожата.
Дарсонвализацията е лечебен метод.
Чрез нея се получава дразнене на нервните окончания и на нервните апарати в кожата и по рефлекторен
път се причинява кратко свиване на кръвоносните съдове, последвано от продължителното им разширение и засилване на
притока на кръв в кожата,
което води до подобряване на обмяната на веществата в нея. Токът на Дарсонвала намалява възбудимостта на нервните
окончания в кожата,
които възприемат болката и има обезболяващ ефект. В резултат на всичко това тонусът на кожата и подлежащите
тъкани се повишава,
увеличава се еластичността на кожата и на стените на кожните съдове, подобрява се дейността на мастните жлези.
Високочестотният ток,
действа антисептично на кожата, т.е. унищожава бактериите, които могат да предизвикат възпаления,
облекчава самите възпаления и стимулира кръвообращението на кожата. Резултатът е по-свежа, по-чиста и
по-тонизирана кожа.
Процедурите с дарсонвал трябва да бъдат част от всяко почистване на кожата.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/130614/darsonval-za-tonizirana-i-elastichna-koja

Вибро колан с термо ефект-vibro shaper
Вибро колан с термо ефект-vibro shaper
VIBRO-SHAPER - спортен колан с вибрации и термо - ефект - Вибриращ колан за бързо отслабване и идеална фигура.
Премахнете целулита,изгорете мазнините,облекчете болките в мускулите,освободете се от стреса и напрежението - с
колана за отслабване MONDIAL !
Цена на комплект MONDIAL - спортен колан с вибрации и термо - ефект : 89,00 лв
Цена на вибро тон - спортен колан с вибрации 69лв
Интернет магазини
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/130613/vibro-kolan-s-termo-efekt-vibro-shaper
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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:
1 ръчен масажор
2 четка за коса
3 комплект за маникюр
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/130612/grou-komb-lazerna-chetka-za-kosa

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/130611/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane
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Молив KOH-I-NOOR 1500
Молив KOH-I-NOOR 1500, 2H, оранжев
http://obiavidnes.com/obiava/130610/moliv-koh-i-noor-1500

Молив KOH-I-NOOR 1500
Молив KOH-I-NOOR 1500, 3B, оранжев
http://obiavidnes.com/obiava/130609/moliv-koh-i-noor-1500

Молив KOH-I-NOOR 1500
Молив KOH-I-NOOR 1500, 4B, оранжев
http://obiavidnes.com/obiava/130608/moliv-koh-i-noor-1500

Молив KOH-I-NOOR 1500
Молив KOH-I-NOOR 1500, 5B, оранжев
http://obiavidnes.com/obiava/130607/moliv-koh-i-noor-1500

Молив KOH-I-NOOR 1500
Молив KOH-I-NOOR 1500, 6B, оранжев
http://obiavidnes.com/obiava/130606/moliv-koh-i-noor-1500

Молив KOH-I-NOOR 1500
Молив KOH-I-NOOR 1500, 8B, оранжев
http://obiavidnes.com/obiava/130605/moliv-koh-i-noor-1500

Молив KOH-I-NOOR 1860
Молив KOH-I-NOOR 1860, 5H, сив
http://obiavidnes.com/obiava/130604/moliv-koh-i-noor-1860

Сериозни заем оферта услуга
Ние предлагаме различни решения на заем от лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички
проекти, които имат значение за вас... Контакт: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/130603/seriozni-zaem-oferta-usluga

ПРЕДЛАГАНЕТО НА КРЕДИТИ БЕЗПЛАТНО
Ние предлагаме различни решения на заем от лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички
проекти, които имат значение за вас... Контакт: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/130602/predlaganeto-na-krediti-bezplatno

Особено сериозни бърз кредит
Ние предлагаме различни решения на заем от лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички
проекти, които имат значение за вас... Контакт: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/130601/osobeno-seriozni-byrz-kredit

Спешно и бързо заем оферта
Ние предлагаме различни решения на заем от лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички
проекти, които имат значение за вас... Контакт: moutiercatherine@gmail.com
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http://obiavidnes.com/obiava/130600/speshno-i-byrzo-zaem-oferta

Кредити и заеми в рамките на 24 до 48 часа
Ние предлагаме различни решения на заем от лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички
проекти, които имат значение за вас... Контакт: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/130599/krediti-i-zaemi-v-ramkite-na-24-do-48-chasa

ЛИЧЕН ЗАЕМ ОФЕРТА
Ние предлагаме различни решения на заем от лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички
проекти, които имат значение за вас... Контакт: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/130598/lichen-zaem-oferta

КАСЕТА
ЗА
Lexmark
MS317dn/MX317dn/MS417dn/MX417dn/MS517dn/MX517de/MS617dn/MX617de - P№ 51B2000 Заб.: 2500k
КАСЕТА ЗА Lexmark MS317dn/MX317dn/MS417dn/MX417dn/MS517dn/MX517de/MS617dn/MX617de - P№ 51B2000 - Заб.:
2500k
http://obiavidnes.com/obiava/130597/kaseta-za-lexmark-ms317dnmx317dnms417dnmx417dnms517dnmx517dems617dnmx617d

0882551735 качеснвени шпакловки и др.започване веднага.
0882551735 Фини шпакловки, гипсова шпакловка, пръскана мазилка, минерални мазилки, драскана мазилка, топлоизолация,
обрэщане покрай pvc дограма и врати с поставяне ва лайсни или измазване, МАЙСТОР с дългдишна пратика в
строителството, КАЧЕСНВОТО СЕ ВИЖДА НА МОМЕНТА.
http://obiavidnes.com/obiava/130596/0882551735-kachesnveni-shpaklovki-i-drzapochvane-vednaga

086564750, строинелни ремонти,3лв.
Качеснвени шпакловки, латекс, топлоизолация, теракот, фаянс, обръщане покрай дограма , замазки, зидария, реални цени
и кратки срокове.
http://obiavidnes.com/obiava/130595/086564750-stroinelni-remonti3lv

0887232146 фини шпакловки 4 лв.
Фини шпакловки, гипсови шпакловки, латекс, топлоизолаия, обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни
или измазване, минерални мазилки, драскана мазилка, и др.замазки, зидария,
http://obiavidnes.com/obiava/130594/0887232146-fini-shpaklovki-4-lv

Маркер за DVD Schneider OHP M
Маркер за DVD Schneider OHP M,комплект, 1.0 mm, перманентен
http://obiavidnes.com/obiava/130593/marker-za-dvd-schneider-ohp-m

Маркер за DVD Schneider OHP M
Маркер за DVD Schneider OHP M, комплект, 0.7 mm, перманентен
http://obiavidnes.com/obiava/130592/marker-za-dvd-schneider-ohp-m

Маркер за DVD Schneider 130
Маркер за DVD Schneider 130, комплект, 1.0 mm, перманентен
http://obiavidnes.com/obiava/130591/marker-za-dvd-schneider-130
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Лятна ваканция до в. Рожен с възможност за туризъм и риболов!
В сърцето на Родопите на Вашето разположение са три къщи с общ двор, лятна кухня с бесетка, барбекю и паркинг. Във
всяка вила има оборудвана кухня, а всяка стая е със собствен санитарен възел и телевизор. На 150 м. от село Соколовци
се намира „База за спортен риболов“, където можете да уловите шаран, сом и пъстърва. В базата се предлагат
рибарски принадлежности под наем и стръв. Уловената риба може да бъде почистена и приготвена на място.
Заповядайте!
http://obiavidnes.com/obiava/130590/lyatna-vakanciya-do-v-rojen-s-vyzmojnost-za-turizym-i-ribolov

Маркер за DVD Schneider Maxx 130
Маркер за DVD Schneider Maxx 130, черен, 1.0-3.0 mm, перманентен, водоустойчив
http://obiavidnes.com/obiava/130589/marker-za-dvd-schneider-maxx-130

ИЗКУПУВАНЕ и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност ...
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за 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
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
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 !
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
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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/130588/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Съдействие за Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения - Изкупуване , Прехвърляне +
Освобождаване от Солидарната Отговорност .
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за 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
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
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 !
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 !
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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/130587/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlya

ИЗКУПУВАНЕ и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност ...
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за 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
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
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 !
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 !

Страница 12/104

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

16.04.2017

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/130586/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Риболовни принадлежности
Ние сме онлайн магазин за търговия с риболовни принадлежности.
Предлаганите от нас такъми са:
Риболовни пръчки за всякакъв вид риболов, телескопи за риболов, директни телескопи и камшик, мачове, фидери,
телекарп, телемач, болонези, въдици за спинингов риболов,тролинг и сомски пръчки за всеки вкус дори за
най-взискателните рибари.
Макари за риболов,Шаранджийски, байтрънъри, с преден и заден аванс ,мачови макари, кепове, столове за риболов,
живарници, влакна, куки,род под,стойки и прикачни за всякакъв вид риболов,куфари и чанти за риболов.
Захранки и дипове, кускус, жито, тежести, царевица,воблери,блесни и др.
Предлагаме доставка до всяка точка на България до офис на Еконт !!!
http://obiavidnes.com/obiava/130585/ribolovni-prinadlejnosti

Маркер за DVD Centropen OHP 2636 S
Маркер за DVD Centropen OHP 2636 S, син, 0.3 mm, перманентен, водоустойчив, цената е за 1бр. (продава се в опаковка
от 10бр.)
http://obiavidnes.com/obiava/130584/marker-za-dvd-centropen-ohp-2636-s

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 www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/130583/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
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 www.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.

Страница 13/104

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

16.04.2017

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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/130582/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Маркер за DVD Centropen OHP 2636 F
Маркер за DVD Centropen OHP 2636 F, черен, 0.6 mm, перманентен, водоустойчив, цената е за 1бр. (продава се в опаковка
от 10бр.)
http://obiavidnes.com/obiava/130581/marker-za-dvd-centropen-ohp-2636-f

Маркер за DVD Cello OHP
Маркер за DVD Cello OHP, син, 0.7 mm, перманентен
http://obiavidnes.com/obiava/130580/marker-za-dvd-cello-ohp

Маркер за DVD Cello OHP
Маркер за DVD Cello OHP, червен, 0.7 mm, перманентен
http://obiavidnes.com/obiava/130579/marker-za-dvd-cello-ohp

Маркер за DVD Cello OHP
Маркер за DVD Cello OHP, червен, 0.7 mm, перманентен
http://obiavidnes.com/obiava/130578/marker-za-dvd-cello-ohp

Маркер за DVD Edding 300
Маркер за DVD Edding 300, червен, 1.5-3.0 mm, перманентен
http://obiavidnes.com/obiava/130577/marker-za-dvd-edding-300

Маркер за DVD Edding 300
Маркер за DVD Edding 300, черен, 1.5-3.0 mm, перманентен
http://obiavidnes.com/obiava/130576/marker-za-dvd-edding-300

Маркер за DVD Edding 300
Маркер за DVD Edding 300, зелен, 1.5-3.0 mm, перманентен
http://obiavidnes.com/obiava/130575/marker-za-dvd-edding-300

Маркер за DVD Schneider OHP F
Маркер за DVD Schneider OHP F, червен, 0.6 mm, перманентен, водоустойчив
http://obiavidnes.com/obiava/130574/marker-za-dvd-schneider-ohp-f

Маркер за DVD Schneider OHP F
Маркер за DVD Schneider OHP F, черен, 0.6 mm, перманентен, водоустойчив
http://obiavidnes.com/obiava/130573/marker-za-dvd-schneider-ohp-f

Маркер за DVD Schneider OHP M
Маркер за DVD Schneider OHP M, зелен, 1.0 mm, перманентен, водоустойчив
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http://obiavidnes.com/obiava/130572/marker-za-dvd-schneider-ohp-m

Маркер за DVD Schneider OHP M
Маркер за DVD Schneider OHP M, син, 1.0 mm, перманентен, водоустойчив
http://obiavidnes.com/obiava/130571/marker-za-dvd-schneider-ohp-m

Маркер за DVD Schneider OHP M
Маркер за DVD Schneider OHP M, черен, 1.0 mm, перманентен, водоустойчив
http://obiavidnes.com/obiava/130570/marker-za-dvd-schneider-ohp-m

Маркер за DVD Schneider Maxx 130
Маркер за DVD Schneider Maxx 130, лилав, 1.0-3.0 mm, перманентен, водоустойчив
http://obiavidnes.com/obiava/130569/marker-za-dvd-schneider-maxx-130

РАБОТА БЕЗ ШЕФ И РАБОТНО ВРЕМЕ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи. Това е чудесен избор за постигане на вашите
цели. Посетете този адрес http://rabotazavseki.simplesite.com
Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър, лаптоп, таблет или смартфон и връзка с
интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си пожелаете и където си пожелаете!
Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. В моят сайт е разяснено всичко което трябва да знаете
и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него
или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще прочетете много полезни съвети. Нужно е
търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800 лева. Това
зависи изцяло от вас.
http://rabotazavseki.simplesite.com
Може да използвате този адрес за да научите как работят сайтовете. Ако имате въпроси, пишете ми. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/130568/rabota-bez-shef-i-rabotno-vreme

ОНЛАЙН РАБОТА ОТ ВКЪЩИ ИЛИ ОФИСА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи. Това е чудесен избор за постигане на вашите
цели. Посетете този адрес http://rabotazavseki.simplesite.com
Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър, лаптоп, таблет или смартфон и връзка с
интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си пожелаете и където си пожелаете!
Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. В моят сайт е разяснено всичко което трябва да знаете
и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него
или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще прочетете много полезни съвети. Нужно е
търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800 лева. Това
зависи изцяло от вас.
http://rabotazavseki.simplesite.com
Може да използвате този адрес за да научите как работят сайтовете. Ако имате въпроси, пишете ми. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/130567/onlayn-rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ НАДОМНА РАБОТА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи. Това е чудесен избор за постигане на вашите
цели. Посетете този адрес http://rabotazavseki.simplesite.com
Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър, лаптоп, таблет или смартфон и връзка с
интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си пожелаете и където си пожелаете!
Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. В моят сайт е разяснено всичко което трябва да знаете
и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него
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или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще прочетете много полезни съвети. Нужно е
търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800 лева. Това
зависи изцяло от вас.
http://rabotazavseki.simplesite.com
Може да използвате този адрес за да научите как работят сайтовете. Ако имате въпроси, пишете ми. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/130566/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Юридическо Съдействие за Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения - Изкупуване ,
Прехвърляне + Освобождаване от Солидарната Отговорност .
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за 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
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
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 !
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 !
гр.Велико Търново
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ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/130565/yuridichesko-sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane-

Юридическо Съдействие за Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения - Изкупуване ,
Прехвърляне + Освобождаване от Солидарната Отговорност .
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за 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
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
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 !
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 !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
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http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/130564/yuridichesko-sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane-

Юридическо Съдействие за Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения - Изкупуване ,
Прехвърляне + Освобождаване от Солидарната Отговорност .
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за 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
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
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 !
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 !
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/130563/yuridichesko-sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane-

Юридическо Съдействие за Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения - Изкупуване ,
Прехвърляне + Освобождаване от Солидарната Отговорност .
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за 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
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
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 !
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 !
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/130562/yuridichesko-sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane-
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Маркер за DVD Schneider Maxx 130
Маркер за DVD Schneider Maxx 130, жълт, 1.0-3.0 mm, перманентен, водоустойчив
http://obiavidnes.com/obiava/130561/marker-za-dvd-schneider-maxx-130

Маркер за DVD Schneider Maxx 130
Маркер за DVD Schneider Maxx 130, зелен, 1.0-3.0 mm, перманентен, водоустойчив
http://obiavidnes.com/obiava/130560/marker-za-dvd-schneider-maxx-130

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 www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/130559/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
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 www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/130558/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Маркер за DVD Schneider Maxx 130
Маркер за DVD Schneider Maxx 130, кафяв, 1.0-3.0 mm, перманентен, водоустойчив
http://obiavidnes.com/obiava/130557/marker-za-dvd-schneider-maxx-130

Маркер за DVD Schneider Maxx 130
Маркер за DVD Schneider Maxx 130, син, 1.0-3.0 mm, перманентен, водоустойчив
http://obiavidnes.com/obiava/130556/marker-za-dvd-schneider-maxx-130

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
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има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10
Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/130555/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

Маркер за DVD Schneider Maxx 130
Маркер за DVD Schneider Maxx 130, червен, 1.0-3.0 mm, перманентен, водоустойчив
http://obiavidnes.com/obiava/130554/marker-za-dvd-schneider-maxx-130

Курс за сервитьори на круизни кораби
Лицензиран център за професионално обучение „СТС” Варна организира професионален курс за сервитьори на
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. По желание може да се извърши превод и легализация на чужд език в Консулски отдел към
Министерството на външните работи
• За работещите по професията без документ, но с трудов стаж, организираме
интензивни, персонални и гъвкави програми на обучение.
• Партньор на Центъра е Фирма „ Изи Консулт”, която набира ПЕРСОНАЛ ЗА РЕЧНИ КРУИЗНИ КОРАБИ за речната
компания VIKING RIVER CRUISES и RIVER ADVICE.
SOUS CHEF, CHEF DE PARTIE, COOK, COMMIS DE CUISINE, Asst. COOK, UTILITY,
CHEF DE RANG, Waiter/ess, BAR WAITER/ЕSS, RESTAURANT WAITER / ESS,
CABIN STEWARD/ ESS, RECEPTIONIST,
http://obiavidnes.com/obiava/130553/kurs-za-servityori-na-kruizni-korabi

Курс за готвачи на круизни кораби
Лицензиран център за професионално обучение „СТС” Варна организира професионален курс за готвачи на ресторанти и
заведения за бързо обслужване. Теория и практика в реални условия. Технология, иновации и дегустация. Теоритично
обучение с технолог по Обществено хранене. Практическо обучение с майстор готвачи.
След завършване на курса, всеки курсист получава: Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН,
вписано и регистрирано по установения от законодателството ред.
Лиценз 200712420 от НАПОО.
• За работещите по професията без документ, но с трудов стаж, организираме интензивни, персонални и гъвкави
програми на обучение.
• Партньор на Центъра е Фирма „ Изи Консулт”, която набира ПЕРСОНАЛ ЗА РЕЧНИ КРУИЗНИ КОРАБИ за речната
компания VIKING RIVER CRUISES и RIVER ADVICE.
SOUS CHEF, CHEF DE PARTIE, COOK, COMMIS DE CUISINE, Asst. COOK, UTILITY, CHEF DE RANG, Waiter/ess,
BAR WAITER/ЕSS, RESTAURANT WAITER / ESS, CABIN STEWARD/ ESS, RECEPTIONIST,
http://obiavidnes.com/obiava/130552/kurs-za-gotvachi-na-kruizni-korabi

Курс за камериери-стюарди за круизни кораби
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
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- 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
- Лицензия № 200712420 от НАПОО.
- За работещите по професията без документ, но с трудов стаж, организираме интензивни, персонални и гъвкави
програми на обучение.
- Партньор на Центъра е Фирма „ Изи Консулт”, която набира ПЕРСОНАЛ ЗА РЕЧНИ КРУИЗНИ КОРАБИ за речната
компания VIKING RIVER CRUISES и RIVER ADVICE.
http://obiavidnes.com/obiava/130551/kurs-za-kamerieri-styuardi-za-kruizni-korabi

МОДЕРЕН И КРАСИВ, Семеен Хотел Куин ФУНКЦИОНАЛЕН И С ДОБРИ ЦЕНИ
-Удобства:
кафе-сладкарница
ресторант
сейф на рецепция
пране/гладене
паркинг
парк към хотела детски кът
плащане в брой
плащане с кредитни карти
магазин
денонощна рецепция
асансьор
-Обща информация
Етажи - 4, Единични стаи - 5, Двойни стаи - 14, Тройни стаи - 7, Апартаменти – 4
Единична стая- 36.00 лв
Двойна стая- 48.00 лв
Тройна стая- 60.00 лв
Апартамент- 72.00 лв
Цените включват настаняване, закуска, туристическа такса. Плащането може да се извърши с кредитна карта - VISA,
Master Card, по банков път или в брой. Деца до 7 годишна възраст се настаняват безплатно. Отстъпките са по
договаряне и се прилагат при настаняване на: Студенти и ученици; Групи над 20 души; Редовни клиенти на хотела;
Корпоративни клиенти;
http://obiavidnes.com/obiava/130550/moderen-i-krasiv-semeen-hotel-kuin-funkcionalen-i-s-dobri-ceni

Маркер за DVD Schneider Maxx 130
Маркер за DVD Schneider Maxx 130, оранжев, 1.0-3.0 mm, перманентен, водоустойчив
http://obiavidnes.com/obiava/130549/marker-za-dvd-schneider-maxx-130

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 www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/130548/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Разкриване на изневери - Агенция "СТАР" -0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
тел.0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/130547/razkrivane-na-izneveri---agenciya-star--0885350440

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,розо,оранж,бял и
светло зелен
Дървени трисекторни цветове:
Двуцветни черен+червен,черен+оранж ,черен и бежав
Алуминиеви двусекторни :цвят черен и бежав
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
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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/130546/masajna-kushetka-magicpro

Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/130545/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-teletakt

Уред за сребърна вода Volcano Dr. Silver 101+
Уред за сребърна вода Volcano Dr. Silver 101+
Volcano Dr. Silver 101+
Сребърната вода е най-мощният и безопасен природен антисептик, който ефективно унищожава повече от 700 вида
болестотворни микроорганизми, вируси, гъбички и паразити.
Повече от 20 000 литра сребърна и структурирана вода;
Пълен електронен контрол
Генератор на сребърни йони
Уникален дизайн и качество
Надеждност, компактност, ефективност
Гаранционен срок 12 месеца Производител: GM Pharma Ltd, България
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/130544/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
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С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/130543/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

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
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/130542/vibro-pleytpauyr-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2016 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
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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/130541/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Маркер BIC Velleda 1701
Маркер BIC Velleda 1701, син, 1.3-2.5 mm, за бяла дъска, цената е за 1бр. (продава се в опаковка от 12бр.)
http://obiavidnes.com/obiava/130540/marker-bic-velleda-1701

Маркер BIC Velleda 1701
Маркер BIC Velleda 1701, черен, 1.3-2.5 mm, за бяла дъска, цената е за 1бр. (продава се в опаковка от 12бр.)
http://obiavidnes.com/obiava/130539/marker-bic-velleda-1701

Маркер BIC Velleda 1701
Маркер BIC Velleda 1701, червен, 1.3-2.5 mm, за бяла дъска, цената е за 1бр. (продава се в опаковка от 12бр.)
http://obiavidnes.com/obiava/130538/marker-bic-velleda-1701

Маркер BIC Velleda
Маркер BIC Velleda, комплект, 1.3-2.5 mm, за бяла дъска
http://obiavidnes.com/obiava/130537/marker-bic-velleda

Маркер Pentel Maxiflo
Маркер Pentel Maxiflo, зелен, 2.0-2.5 mm, за бяла дъска, с помпа
http://obiavidnes.com/obiava/130536/marker-pentel-maxiflo

Поправка на звънчеви инсталации и домофони
Поправка на стари и инсталация на нови домофонни системи. Ремонт и подмяна на стълбищно осветление, стълбищни
автомати, плафони, звънци.
http://obiavidnes.com/obiava/130535/popravka-na-zvynchevi-instalacii-i-domofoni

Маркер Pentel Maxiflo
Маркер Pentel Maxiflo, син, 2.0-2.5 mm, за бяла дъска, с помпа
http://obiavidnes.com/obiava/130534/marker-pentel-maxiflo
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Стъклена интериорна врата модел Gravur G 13-3
"Стъклена врата, изработена от 8мм закалено и кантирано стъкло с гравюра /гладка или релефна/. Елегантна врата,
придаваща допълнителен чар на всяко помещение. Предагат се с размери в широчина от 600 до 900мм. и височина до
1970мм. Могат да бъдат изработени и в нестандартни размери.
Закалените стъкла увеличават механичната якост и неравномерните натоварвания. При евентуално счупване се пръскат
на малки частици, което намалява риска от наранявания.
Посоката на отваряне може да бъде навън/навътре, лява/дясна."
http://obiavidnes.com/obiava/130533/styklena-interiorna-vrata-model-gravur-g-13-3

Ауто Оригинал ООД
Ауто Оригинал ООД разполага с най-големи каталог за авточасти в България. В онлайн магазина ще откриете богата
гама от части с отлично качество и гаранция от доказани производители. Те са подходящи за редица автомобили като
Audi, Opel, Peugeot, Mazda, BMW, VW и други. Доверете се на качеството изберете Ауто Оригинал ООД за ваш доверен
партньор.
http://obiavidnes.com/obiava/130532/auto-original-ood

Маркер Pentel Maxiflo
Маркер Pentel Maxiflo, червен, 2.0-2.5 mm, за бяла дъска, с помпа
http://obiavidnes.com/obiava/130531/marker-pentel-maxiflo

IP камера D-Link DCS-5000L/E
IP камера D-Link DCS-5000L/E, управляема PT(pan/Tilt), 0.3 Mpix(640x480@20FPS), 2,2mm обектив, MJPEG/JPEG, IR
осветеност (до 8 метра), вътрешна, Wi-Fi
http://obiavidnes.com/obiava/130530/ip-kamera-d-link-dcs-5000le

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 www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/130529/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! 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 www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/130528/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
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 www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/130527/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ЗА ВСЕКИ
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 www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/130526/dopylnitelni-dohodi-za-vseki

Маркер Pentel Maxiflo
Маркер Pentel Maxiflo, черен, 2.0-2.5 mm, за бяла дъска, с помпа
http://obiavidnes.com/obiava/130525/marker-pentel-maxiflo

Маркер Mikro MR-6019
Маркер Mikro MR-6019, син, 1.5-2.5 mm, за бяла дъска, презареждаем, цената е за 1бр. (продава се в опаковка от 12бр.)
http://obiavidnes.com/obiava/130524/marker-mikro-mr-6019

Маркер Mikro MR-6019
Маркер Mikro MR-6019, червен, 1.5-2.5 mm, за бяла дъска, презареждаем, цената е за 1бр. (продава се в опаковка от 12бр.)
http://obiavidnes.com/obiava/130523/marker-mikro-mr-6019
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Bulgarian for foreigners
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian for foreigner speakers through the following
languages:
- English
- French
-Russian
The studies include all levels – from basics (A1) to experts (C1).
If you own a business here, bought a house or you have just decided to live here, in those cases it is necessary to start learning
Bulgarian for your daily contacts and normal lifestyle.
During your process of learning Bulgarian you also will get knowledge in Bulgarian customs, daily life, special features of
Bulgarian psychology. The reason to do this is because you get in comfort with better and faster adaptation in the new foreign
language area.
No textbook is needed - the language school offers its own learning system and methods - free for our students. Methods we offer
are modern and based on the communication approach and logical assimilation to the lexical and phonetic skills you need . In our
system we offer complex of well balanced :
• Grammar
• Phonetic
• Speaking
• Reading
• Listening
Individual lessons are referred to individual necessities and profession of every student . Individual lessons are in a suitable for you
time and day , we offer also an opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student..
Ability language school offers some different programs for learning Bulgarian .
• General Bulgarian course
• Business course
• Speaking course to develop and improve your skills in Bulgarian speech .
Each level’s duration is 30 hours (45 min) / 15 sessions ( 90 min. ) – twice a week – 2 months . The price for session is 20 levas .
At the end of every level you could receive a certificate which are shown how many hours you attend and your personal language
abilities in Bulgarian .
For more information:
Phone . (02)953 08 87
0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/130522/bulgarian-for-foreigners

Разговорен английски
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 :
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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 Facebook: Ability language school
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/130521/razgovoren-angliyski

Качествени Врати на ниски цени
София предлага на Вашето внимание огромно разнообразие от модели и цветове на интериорни и блиндирани входни
врати. Качеството е безспорно, а ниските цени - гарантирани! Вратите се предлагат в различни размери и с различен,
модерен дизайн, за да отговорят на Вашите предпочитания Врати Експрес
http://obiavidnes.com/obiava/130520/kachestveni-vrati-na-niski-ceni

Разговорен Английски с бизнес насоченост
Езикова школа Абилити организира курс по разговорен Английски с бизнес насоченост . Учебните материали са по
системата за бизнес английски на Oxford University . Курсът е предназначен за курсисти, завършили първо ниво бизнес
английски (Elementary) и има за цел поддържане и усъвършенстване на придобитите знания.
Включени са аудио и видео уроци в учебния план .
Заниманията са : понеделник от 18.30 до 20.30
Продължителност на курса – 30 учебни часа
Цена : 150 лева
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
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: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/130519/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

Маркер Mikro MR-6019
Маркер Mikro MR-6019, черен, 1.5-2.5 mm, за бяла дъска, презареждаем, цената е за 1бр. (продава се в опаковка от 12бр.)
http://obiavidnes.com/obiava/130518/marker-mikro-mr-6019

Интериорна HDF врата с код 056, цвят Златен дъб
Интериорна врата, изработена от 6мм HDF плоскости. Крилото е подсилено по
дължина в края от
рамка от масивна иглолистна дървесина, стъклото е 4мм орнаментно и подсилено.
Касата и первазите също са изработени от HDF. Покритието на крилото, касата и
первазите е релефно топлопренесено машинно поставено PVC фолио, имитиращо
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дървесна
шарка. Цветът е орех.
Възможните размери на вратата с касата са: 78/201см ; 88/201 см
Възможните размери на крилото са: 70/197; 80/197 см.
Вратата се предлага и в следните цветове: светъл дъб, венге, златен дъб,
орех, бял.
http://obiavidnes.com/obiava/130517/interiorna-hdf-vrata-s-kod-056-cvyat-zlaten-dyb

кредити между физически лица от 3000 до € 500.000 / moutiercatherine@gmail.com
Ние предлагаме различни решения на заем от лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички
проекти, които имат значение за вас... Контакт: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/130516/krediti-mejdu-fizicheski-lica-ot-3000-do--500000--moutiercatherinegmailcom

кредити между физически лица от 3000 до € 500.000 / moutiercatherine@gmail.com
Ние предлагаме различни решения на заем от лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички
проекти, които имат значение за вас... Контакт: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/130515/krediti-mejdu-fizicheski-lica-ot-3000-do--500000--moutiercatherinegmailcom

кредити между физически лица от 3000 до € 500.000 / moutiercatherine@gmail.com
Ние предлагаме различни решения на заем от лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички
проекти, които имат значение за вас... Контакт: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/130514/krediti-mejdu-fizicheski-lica-ot-3000-do--500000--moutiercatherinegmailcom

кредити между физически лица от 3000 до € 500.000 / moutiercatherine@gmail.com
Ние предлагаме различни решения на заем от лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички
проекти, които имат значение за вас... Контакт: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/130513/krediti-mejdu-fizicheski-lica-ot-3000-do--500000--moutiercatherinegmailcom

кредити между физически лица от 3000 до € 500.000 / moutiercatherine@gmail.com
Ние предлагаме различни решения на заем от лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички
проекти, които имат значение за вас... Контакт: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/130512/krediti-mejdu-fizicheski-lica-ot-3000-do--500000--moutiercatherinegmailcom

кредити между физически лица от 3000 до € 500.000 / moutiercatherine@gmail.com
Ние предлагаме различни решения на заем от лв 5000 до лв 5.00000 (с нисък процент на 3 %), за финансиране на всички
проекти, които имат значение за вас... Контакт: moutiercatherine@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/130511/krediti-mejdu-fizicheski-lica-ot-3000-do--500000--moutiercatherinegmailcom

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 13.00
до 16.00, всичко 50 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало - 30.04.2017г.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис

Страница 31/104

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

16.04.2017

Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/130510/kurs-po-finski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по шведски език – А2
Учебен център Орбис организира неделен курс по шведски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Rivstart. В
процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Часовете се провеждат в
неделя от 10.00 до 13.00ч., всичко 50 учебни часа. Цена 200 лв. Начало : 21.05.2017г.
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/130509/kurs-po-shvedski-ezik--a2

Курс по румънски език – ниво А2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език по системата PULS, ниво А2. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене и се акцентира върху уменията за изразяване на
румънски език. Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и четвъртък от 18.30 до 20.30ч., всичко 60 учебни часа.
Начало : 20.04.2017 Цена – 250 лв.
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/130508/kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a2

Курс по румънски език – ниво А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език по системата PULS, ниво А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене и се акцентира върху уменията за изразяване на
румънски език. Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30ч., всичко 60 учебни часа.
Начало : 16.05.2017 Цена – 250 лв.
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/130507/kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a1
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Курс по испански език – първо ниво
Учебен център Орбис организира съботен курс по испански език за начинаещи. Курсът се провежда по системата Eco.
По време на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна
лексика от около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на
испански език. Курсът се провежда събота от 13.30 до 16.30 ч., всичко 60 учебни часа. Начало : 22.04.2017 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/130506/kurs-po-ispanski-ezik--pyrvo-nivo

НЕДЕЛЕН КУРС ПО БРАЗИЛСКИ ПОРТУГАЛСКИ - A1
Учебен център Орбис организира неделен 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, всяка неделя от 13.30 до 16.30 часа. Начало : 30.04.2017 Цена: 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/130505/nedelen-kurs-po-brazilski-portugalski-----a1

Курс по португалски език за начинаещи
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, един път седмично (събота) от 10.00 до 13.00 часа. Начало : 22.04.2017 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/130504/kurs-po-portugalski-ezik-za-nachinaeshti

Вечерен курс по португалски език
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично (понеделник и петък) от 18.30 до 20.30 часа. Начало : 24.04.2017 Цена 200
лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
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Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/130503/vecheren-kurs-po-portugalski-ezik

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 250 лв.
Продължителност 80 часа, веднъж седмично – събота от 10.00 до 13.00 часа. Начало : 22.04.2017
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/130502/kurs-po-frenski-ezik--a1

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – А2
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, второ 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 седмично – понеделник и сряда от 19.00 до 21.00 часа. Начало :
24.04.2017 Цена: 250 лева.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. Мизия N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/130501/kurs-po-italianski-ezik--a2

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – А1
Учебен център Орбис организира неделен 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 50 часа и се провежда веднъж седмично - неделя от 10.00 до 13.30 часа. Начало :
30.04.2017 Цена: 200 лева.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. Мизия N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
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http://obiavidnes.com/obiava/130500/kurs-po-italianski-ezik--a1

Маркер Mikro K-6019
Маркер Mikro K-6019, син, за бяла дъска, презареждаем
http://obiavidnes.com/obiava/130499/marker-mikro-k-6019

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 www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/130498/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
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 www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/130497/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Немски език А1 – групово обучение
Езиков център Асториа Груп организира групово обучение по немски език ниво А1. Обучението включва 60 учебни часа,
през които се покрива цялото езиково ниво А1 по общата европейска езикова рамка. На края на курса се полага изпит и се
издава сертификат за покритото ниво на съответния език. Вижте повече информация за стартиращите групи по
Немски език тук:
https://astoria-academy.com/nemski-ezik/
Начало: 21 Април
Продължителност: 7 седмици
Пакет 60 учебни часа
График: вторник и петък 18:30 – 21:30
http://obiavidnes.com/obiava/130496/nemski-ezik-a1--grupovo-obuchenie

Френски език А1 – групово обучение
Езиков център Асториа Груп организира групово обучение по френски език ниво А1. Обучението включва 60 учебни часа,
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през които се покрива цялото езиково ниво А1 по общата европейска езикова рамка. На края на курса се полага изпит и се
издава сертификат за покритото ниво на съответния език. За повече информация относно стартиращи групи по
Френски език можете да посетите този адрес: https://astoria-academy.com/frenski-ezik/
Начало: 22 април
Продължителност: 7 седмици
Пакет 60 учебни часа
График: събота и неделя 10.00 – 13.00
http://obiavidnes.com/obiava/130495/frenski-ezik-a1--grupovo-obuchenie

Френски език А1 – групово обучение
Езиков център Асториа Груп организира групово обучение по френски език ниво А1. Обучението включва 60 учебни часа,
през които се покрива цялото езиково ниво А1 по общата европейска езикова рамка. На края на курса се полага изпит и се
издава сертификат за покритото ниво на съответния език. За повече информация относно стартиращи групи по
Френски език можете да посетите този адрес: https://astoria-academy.com/frenski-ezik/
Начало: 22 април
Продължителност: 7 седмици
Пакет 60 учебни часа
График: събота и неделя 10.00 – 13.00
http://obiavidnes.com/obiava/130494/frenski-ezik-a1--grupovo-obuchenie

IELTS
Ако желаете да живеете, учите или работите в чужбина и трябва да покажете, че владеете добре английски език, ние
от Езиков Център Асториа Груп имаме предложение точно за Вас!
В течение на този курс ще получите съвети как да подобрите своя резултат на самия изпит, ще работите над
компонентите по изпита, а именно, четирите части от владеенето на езика – четене, писане, говорене и слушане,
необходими за изпита, а също така ще правите упражнения от минали тестове. Повече информация за формата на
изпита IELTS можете да намерите тук: https://astoria-academy.com/ielts/
Нашето предложение включва:
• 4-седмичен достъп до платформата;
• 4 раздела съответстващи на 4-те компонента от изпита (слушане, четене, писане и говорене), съдържащи общо 32
урока;
• Упражняване на задачите за слушане при зададено време за изпълнение;
• Преглед на примерни клипове от тестове от устния изпит, с подчертаване на добрите и лошите практики;
• Обогатяване на лексикалния запас и техниката чрез писмените задачи;
• Работа над автентични текстове от част четене, сходни с тези на самия изпит;
• Обогатяване на лексикалния запас върху теми, често използвани на изпита IELTS;
• Детайлно разглеждане на всеки един от компонентите на IELTS GENERAL и IELTS ACADEMIC;
• Множество упражнения за слушане и четене с разбиране, видеа със съвети как да преминем успешно компонент
говорене;
• Консултация с преподавател за постигнатия прогрес и проблемните зони;
• Регистрация за изпит на избрана от вас дата.
За повече информация и записване може да заповядате на адрес гр. Варна, ул. Мусала №1 или да ни потърсите на
телефон 0890320053.
http://obiavidnes.com/obiava/130493/ako-jelaete-da-jiveete-uchite-ili-rabotite-v-chujbina-i-tryabva-da-pokajete-che-vl

ПОСРЕДНИЧЕСТВО ЗА КРЕДИТИ В БАНКИ
Здравейте, предлагаме kонсултации и съдействие за кредити в банки! Проверяваме най-изгодните оферти. За повече
информация посетете нашата фейсбук страница.
https://www.facebook.com/pg/credit.risk.consult/about/?ref=page_internal
TEЛЕФОН: 0893610068
http://obiavidnes.com/obiava/130492/posrednichestvo-za-krediti-v-banki
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Блиндирана входна врата код 539
Представяме Ви блиндирана входна врата, изработена от метал. Размери с касата - 90/197 см и 96/200 см. Дебелината
на крилото е 70 мм, а възможните посоки на отваряне на вратата са: навътре/навън ; лява/дясна.Покритието на
вратата е машинно поставено и топло пренесено фолио – матово, релефно. Вратата е в комплект с крилото, 7см.
фиксирана каса, гумени уплътнения на крилото и касата, метален обков – 2 бр. независими секретни ключалки,два
патрона с капачки против разбиване + трета допълнителна тип „резе“, вградени в касата регулируеми панти, праг,
крепежни елементи за монтажа на вратата и шпионка.
http://obiavidnes.com/obiava/130491/blindirana-vhodna-vrata-kod-539

Маркер Mikro K-6019
Маркер Mikro K-6019, червен, за бяла дъска, презареждаем
http://obiavidnes.com/obiava/130490/marker-mikro-k-6019

Душ кабини за вашата баня от Smartcare
Поръчайте душ кабина от Smart Care сега и още утре ще постигнете уединението в банята, за което копнеете. Ще
обособите пространство, изпълнено с пречистваща пяна само за Вас. Предлагаме душ кабини с всякакви размери и
форми.
http://obiavidnes.com/obiava/130489/dush-kabini-za-vashata-banya--ot-smartcare

Стъклена интериорна врата, Print G 13-7
Стъклена врата, изработена от 8мм закалено ламинирано матово стъкло с принт слънчоглед. Закаляването повишава
няколкократно неговата стабилност.
Вратата се предлага с 2 броя панти, брава със заключване, ръкохватки, 3 броя ключа. Възможните размери на крилото
са: 60/197см, 70/197см, 80/197см, 90/197см.
Стъклената врата може да бъде монтирана на права или обла каса, изработена от HDF.
http://obiavidnes.com/obiava/130488/styklena-interiorna-vrata-print-g-13-7

Микровълнова фурна Daewoo KOR-6L45
Микровълнова фурна Daewoo KOR-6L45, 700W, 20 л. обем, размразяване, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/130487/mikrovylnova-furna-daewoo-kor-6l45

Слушалки Zipper Kiki-709
Слушалки Zipper Kiki-709, микрофон, тип "тапи", бутон за разговори, розови
http://obiavidnes.com/obiava/130486/slushalki-zipper-kiki-709

Инкубатори
Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на люлката от : 20яйца,40яйца,60,80,100,и 120 броя
яйца.Полуавтоматични за 20яйца,40яйца,60,80,100 и 120яйца.Начина за употреба е лесен дори за начинаещи
клиенти.Инкубаторите са предназначени за домашна употреба.На люлката няма гнезда поради това може да се слагат
всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с цифров дисплей с точност до
0.01градуса.Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната 20% отстъпка от цената на
доставката.Заповядайте на сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/130485/inkubatori

Микровълнова фурна Daewoo KOR-6L65
Микровълнова фурна Daewoo KOR-6L65, 700W, 20 л. обем, таймер, 3 нива на мощност, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/130484/mikrovylnova-furna-daewoo-kor-6l65
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Слушалки Zipper Kiki-709
Слушалки Zipper Kiki-709, микрофон, тип "тапи", бутон за разговори, зелени
http://obiavidnes.com/obiava/130483/slushalki-zipper-kiki-709

покана за рождени дни
Борса ФАТУМ се занимава с търговия на дребно и едро с канцеларски материали, офис консумативи, ученически пособия,
детски книжки, играчки, картонени игри и пъзели, п
http://obiavidnes.com/obiava/130482/pokana-za-rojdeni-dni

Избелване на зъби
Клиниката разполага с три кабинета, просторна приемна, където на разположение на пациентите има колекция от
филми, концерти и музика, както и библиотека с интересни книги
http://obiavidnes.com/obiava/130481/izbelvane-na-zybi

Слушалки Zipper Kiki-709
Слушалки Zipper Kiki-709, микрофон, тип "тапи", бутон за разговори, бели
http://obiavidnes.com/obiava/130480/slushalki-zipper-kiki-709

Слушалки HQ Metal
Слушалки HQ Metal, микрофон, тип "тапи", бутон за разговори, лилави
http://obiavidnes.com/obiava/130479/slushalki-hq-metal

квартира под наем
Давам под наем тристаен апртамент в кооперация до училище ТМАСС
http://obiavidnes.com/obiava/130478/kvartira-pod-naem

Ресетер за Brother TN2310
Ресетер за Brother TN2310
http://obiavidnes.com/obiava/130477/reseter-za-brother-tn2310

iDeals.bg – Онлайн оферти за услуги
Влез и намери най-добрата оферта за изработка на уеб сайт, интернет маркетинг и реклама, графичен дизайн и други!
iDeals.bg е сигурна платформа за дистанционна работа и онлайн услуги от специалисти предимно в сферата на дизайна,
уеб услугите, дигиталния маркетинг и рекламата и други.
http://obiavidnes.com/obiava/130476/idealsbg--onlayn-oferti-za-uslugi

RELEF.BG - Хранителни добавки за релеф
RELEF.BG е онлайн магазин, който предлага хранителни добавки с гарантирано качество и произход – фет бърнари,
бустери, протеини, креатин, аминокиселини, гейнери, витамини и минерали на супер цени!
http://obiavidnes.com/obiava/130475/relefbg---hranitelni-dobavki-za-relef

Изработка на уеб сайт от WebPartner.bg
Изработка на уеб сайтове и онлайн магазини, поддръжка на уеб сайтове, интернет маркетинг и реклама (оптимизация,
Google АdWords, Facebook и други), бранд и лого дизайн и предпечат на рекламни материали.
http://obiavidnes.com/obiava/130474/izrabotka-na-ueb-sayt-ot-webpartnerbg

Слушалки HQ Metal
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Слушалки HQ Metal, микрофон, тип "тапи", бутон за разговори, сини
http://obiavidnes.com/obiava/130473/slushalki-hq-metal

AMD Ryzen 5 1600 шестядрен (3.2/3.6GHz
AMD Ryzen 5 1600 шестядрен (3.2/3.6GHz, 3MB L2/16MB L3 Cache, AM4)
http://obiavidnes.com/obiava/130472/amd-ryzen-5-1600-shestyadren-3236ghz

Турски ресторант в Бирмингам търси шофьори
Британска посредническа агенция търси спешно за свой клиент (луксозен турски ресторант в Бирмингам) самонаети
шофьори за доставка на храни и напитки по частни и бизнес адреси в Бирмингам, в околност от 20 километра от
ресторанта.
Кандидатите трябва да знаят турски ИЛИ английски език на добро ниво, да притежават шофьорски книжки и да имат
предишен стаж като шофьори от минимум 6 месеца. Клиентите ни предпочитат млади хора, на възраст до 37 години.
Клиентът ни предлага дългосрочна ангажираност, отлично възнаграждение плюс безплатна храна и квартира.
Одобрените кандидати ще бъдат посрещнати от клиента ни на летището/гарата и ще бъдат настанени в квартира.
За допълнителна информация и регистрация, моля да се свържете с г-н Хусан (Мениджър на Програмата) и
г-жа Сюле
http://obiavidnes.com/obiava/130471/turski-restorant-v-birmingam-tyrsi-shofyori

Слушалки HQ Metal
Слушалки HQ Metal, микрофон, тип "тапи", бутон за разговори, сиви
http://obiavidnes.com/obiava/130470/slushalki-hq-metal

Детски езиков лагер LuckyKids
Искате вашите деца да научат английски? Можете да ги запишете в детският езиков лагер на Lucky Kids. Там те ще
придобият основни познания по езика и няма да се притесняват, когато са в чуждоезична среда . Освен това обучение
Lucky Kids предлага различни спортни занимания, както състезания в плувният басейн, конна езда и преходи колела. Там
работят добри професионалисти, които имат практика в САЩ, Англия, Ирландия и Русия.
http://obiavidnes.com/obiava/130469/detski-ezikov-lager-luckykids

Детски езиков лагер LuckyKids
Искате вашите деца да научат английски? Можете да ги запишете в детският езиков лагер на Lucky Kids. Там те ще
придобият основни познания по езика и няма да се притесняват, когато са в чуждоезична среда . Освен това обучение
Lucky Kids предлага различни спортни занимания, както състезания в плувният басейн, конна езда и преходи колела. Там
работят добри професионалисти, които имат практика в САЩ, Англия, Ирландия и Русия.
http://obiavidnes.com/obiava/130468/detski-ezikov-lager-luckykids

Чанта за лаптоп Knomo Rupert Messenger
Чанта за лаптоп Knomo Rupert Messenger, до 14" (35.56 cm), черна
http://obiavidnes.com/obiava/130467/chanta-za-laptop-knomo-rupert-messenger

Сандали и чехли от Bosnev
Бъдете готови за лятото с летните обувки, сандали и чехли, от магазин Bosnev. За дамите специално сме подбрали
чудесни чанти и различни аксесоари, в допълнение към ежедневния или официален тоалет.
http://obiavidnes.com/obiava/130466/sandali-i-chehli-ot-bosnev
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Чанта за лаптоп Knomo Rupert Messenger
Чанта за лаптоп Knomo Rupert Messenger, до 14" (35.56 cm), сива
http://obiavidnes.com/obiava/130465/chanta-za-laptop-knomo-rupert-messenger

Български език за чужденци
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: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/130464/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Бизнес английски- ПЪРВО ниво
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: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/130463/biznes-angliyski--pyrvo-nivo
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Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Ние предлагаме работа mо водещи учебни системи :
-общ английски – New Headway – всички нива
-общ английски с интерактивна насоченост – Cutting Edge – всички нива
- бизнес английски – Market leader – всички нива
-подготовка за сертификат
- подготовка за кандидат-студентски изпит
-разговорен английски – системите на Oxford University
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/130462/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

Блиндирана входна врата 141-5 Y
Блиндирана входна врата, изработена от метал и размери с касата 90/197 см.
Дебелината на крилото е 50 мм, а възможните посоки на отваряне на вратата са: навътре/ляво, навътре/дясно,
навън/ляво, навън/дясно. Покритието на вратата е машинно поставено и топло пренесено PVC. 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.
Моделът има изключително интересен кафяв цвят с добре изразена дървесна шарка, която трудно се запечатва в снимка.
Орнаментът на модела е традиционен и същевременно много красив. Също така е с много подходящи размери, както за
панелни жилища, така и за тухлени апартаменти. Поддържаме на склад всички посоки на отваряне, като с това не Ви
ограничаваме в избора.
З
http://obiavidnes.com/obiava/130461/blindirana-vhodna-vrata-141-5-y

AMD Ryzen 5 1400 четириядрен (3.2/3.4GHz
AMD Ryzen 5 1400 четириядрен (3.2/3.4GHz, 2MB L2/8MB L3 Cache, AM4)
http://obiavidnes.com/obiava/130460/amd-ryzen-5-1400-chetiriyadren-3234ghz

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
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 www.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:
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www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/130459/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Блиндирана входна врата 093-G
Представяме блиндирана входна врата изработена от метал, размери с касата 96/200 см.
Дебелината на крилото е 50мм, а възможните посоки на отваряне на вратата са: навътре/лява, навътре/дясна,
навън/лява, навън/дясна. Покритието е машинно поставено, топло пренесено PVC фолио в два нюанса на кафевия цвят.
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.
Този модел е много подходящ за жилища, строени след 2000г. /ново строителство/, където размерът на вратата
отговаря на размера на отвора. Стилната геометрична двуцветна шарка придава елегантна визия на Вашето жилище.
http://obiavidnes.com/obiava/130458/blindirana-vhodna-vrata-093-g

Интериорна врата Gradde Schwerin
Интериорна врата Gradde,
изработена по иновативна технология, която позволява цялостно обличане
на крилото, без видимо прекъсване на покритието. Това прави вратите
много по-устойчиви на повреди и износване от стандартните интериорни
врати
, особено в ръбовете.
Крилото е фалцово – 40 мм от HDF плоскости.
Заобленият фалцов ръб ляга върху уплътнителя на касата и така
сцеплението е много по-добро, а затварянето е леко и плътно. Посоката на
отваряне може да бъде лява или дясна. Пълнежът е тип „пчелна пита„. Рамката е дървена (усилена) от HDF.
Касата е от HDF с прави первази, с възможност за регулиране от едната страна. Това позволява разширяване на
обхвата с до 20 мм. Касите Gradde могат да обхванат зидове от 60 до 340 мм. Стъклото е матово (бял мат) с дебелина
4мм.
Покритието на крилото и касата е Graddex Klasse A –
декоративен слой от целулоза и дървесни частици, импрегниран с
меламинови смоли и лакове, които правят HDFплоскостите много по-здрави и
устойчиви на надрасквания.
Възможните размери на вратата с касата са:
748/1995, 848/1995 мм
Възможните размери на крилото са:
744/1990, 844/1990 мм
В базовия комплект се включва:
крило,
права каса за зид от 75 до 139 мм, первази за двете страни, гумено
уплътнение, насрещник, стандартна брава с PVC език и един ключ, три
осови панти.
http://obiavidnes.com/obiava/130457/interiorna-vrata-gradde-schwerin

Интериорна врата Gradde Schwerin
Интериорна врата Gradde,
изработена по иновативна технология, която позволява цялостно обличане
на крилото, без видимо прекъсване на покритието. Това прави вратите
много по-устойчиви на повреди и износване от стандартните интериорни
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врати
, особено в ръбовете.
Крилото е фалцово – 40 мм от HDF плоскости.
Заобленият фалцов ръб ляга върху уплътнителя на касата и така
сцеплението е много по-добро, а затварянето е леко и плътно. Посоката на
отваряне може да бъде лява или дясна. Пълнежът е тип „пчелна пита„. Рамката е дървена (усилена) от HDF.
Касата е от HDF с прави первази, с възможност за регулиране от едната страна. Това позволява разширяване на
обхвата с до 20 мм. Касите Gradde могат да обхванат зидове от 60 до 340 мм. Стъклото е матово (бял мат) с дебелина
4мм.
Покритието на крилото и касата е Graddex Klasse A –
декоративен слой от целулоза и дървесни частици, импрегниран с
меламинови смоли и лакове, които правят HDFплоскостите много по-здрави и
устойчиви на надрасквания.
Възможните размери на вратата с касата са:
748/1995, 848/1995 мм
Възможните размери на крилото са:
744/1990, 844/1990 мм
В базовия комплект се включва:
крило,
права каса за зид от 75 до 139 мм, первази за двете страни, гумено
уплътнение, насрещник, стандартна брава с PVC език и един ключ, три
осови панти.
http://obiavidnes.com/obiava/130456/interiorna-vrata-gradde-schwerin

Интериорна стъклена врата Gravur G 13-8
Стъклена врата, изработена от 8мм закалено и кантирано стъкло с гравюра /гладка или релефна/. Елегантна врата,
придаваща допълнителен чар на всяко помещение. Предагат се с размери в широчина от 600 до 900мм. и височина до
1970мм. Могат да бъдат изработени и в нестандартни размери.
Закалените стъкла увеличават механичната якост и неравномерните натоварвания. При евентуално счупване се пръскат
на малки частици, което намалява риска от наранявания.\
http://obiavidnes.com/obiava/130455/interiorna-styklena-vrata-gravur-g-13-8

Специални цени на входни и интериорни врати!
Заедно можем да направим дома Ви по - уютен! Предлагаме свежи идеи и изгодни предложения! И сега само при нас,
монтаж до 3 работни дни! Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/130454/specialni-ceni-na-vhodni-i-interiorni-vrati

Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със
Задължения + Освобождаваме от Солидарната Отговорност – www.noveconsultvt.blogspot.com
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за 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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Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
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 !
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 !
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/130453/specializirani-pravni-uslugi-za-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-za

Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със
Задължения + Освобождаваме от Солидарната Отговорност – www.noveconsultvt.blogspot.com
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за 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
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
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Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
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 !
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 !
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/130452/specializirani-pravni-uslugi-za-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-za

Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със
Задължения + Освобождаваме от Солидарната Отговорност – www.noveconsultvt.blogspot.com
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за 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
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
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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 !
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 !
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/130451/specializirani-pravni-uslugi-za-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-za

Слушалки Onlygo GO-121
Слушалки Onlygo GO-121, микрофон, тип "тапи", бутон за разговори, приставка за прибиране, сини
http://obiavidnes.com/obiava/130450/slushalki-onlygo-go-121

Ръчно изработени подаръци и сувенири от село Орешак
Произвеждаме и продаваме дървени сувенири, шах табли, бурета и бъклици от дърво, директно от производителя
http://obiavidnes.com/obiava/130449/rychno-izraboteni-podaryci-i-suveniri-ot-selo-oreshak

Раница за лаптоп Thule EnRoute Blur 2 Daypack
Раница за лаптоп Thule EnRoute Blur 2 Daypack, до 15.6" (39.60 cm), черен
http://obiavidnes.com/obiava/130448/ranica-za-laptop-thule-enroute-blur-2-daypack
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ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС „Фризьорство”
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по ФРИЗЬОРСТВО по утвърдени програми от
МОМН и ЕС, висококвалифицирани знания и умения и легитимно държавно Удостоверение. Интензивният Курс по
Фризьорство е подходящ за хора, които искат в кратки срокове да придобият специализирани знания и умения. При
провеждането на фризьорските курсове при нас ще изучавате:
- мъжко подстригване;
- дамско подстригване;
- детско подстригване;
- боядисване;
- боядисване и направата на кичури с фолио или шапка;
- направата на модни мъжки и дамски прически;
- посрещане и изпращане на клиенти;
- почистване на фризьорският салон;
- дезинфекциране на фризьорските инструменти;
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в
самостоятелна форма. След полагане на изпит получавате държавно Удостоверение за проведеното обучение, валидно за
страната и ЕС, което Ви дава предимство при кандидатстване за работа. Практика в реална работна среда –
фризьорски салон.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език. Europass документите представят уменията и
компетентностите, като описват подробно индивидуалните способности на личността, както и начините, по които са
придобити. Посочват се длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да
заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0877441300, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/130447/profesionalen-kurs-frizyorstvo

ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС „Козметика”
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за Курс по КОЗМЕТИКА за начинаещи. Курсът по
Козметика се води от високо квалифицирани преподаватели със значителен професионален опит като козметици с
педагогическа правоспособност по утвърдени програми от МОН и ЕС. Салонът за обучение по Козметика и провеждане
на часовете по практика е оборудван според Европейските стандарти за обучение на професионални козметици. Курсът
е подходящ за хора, които искат да придобият специализирани знания и умения в областта на козметиката и
естетическите грижи за лице и тяло. Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за
провеждане на часовете в самостоятелна форма.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език. Europass документите представят уменията и
компетентностите, като описват подробно индивидуалните способности на личността, както и начините, по които са
придобити. Посочват се длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да
заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0877441300, 0885368846
http://cpopartners.bg/
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Цена – 550 лева
http://obiavidnes.com/obiava/130446/profesionalen-kurs-kozmetika

Курс “Сервитьор - барман” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СЕРВИТЬОР - БАРМАН”, специалност:
„ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След успешно завършване на курса може да заемате следните длъжности: Барман, Главен сервитьор, Салонен
управител, Сервитьор
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0877441300, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/130445/kurs-servityor---barman-distancionno-obuchenie

Курс “Готвач” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ГОТВАЧ”, специалност: „ПРОИЗВОДСТВО НА
КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. Ако вече работите по специалността, но нямате
документ за професионална квалификация, съгласно чл.40, ал.1 от ЗПОО можете да се явите на само на изпит за
придобиване на професионална квалификация.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Готвач, Помощник – готвач.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0877441300, 0885368846
http://cpopartners.bg/
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Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/130444/kurs-gotvach---distancionno-obuchenie

Курс “Ресторантьор” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “РЕСТОРАНТЬОР”, специалност: “ПРОИЗВОДСТВО
И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Салонен управител, Гостилничар, Съдържател,
ресторант, Управител, сладкарница/кафене, Управител, снек-бар
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0877441300, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/130443/kurs-restorantyor---distancionno-obuchenie

Kурс “Aдминистратор в хотелиерството” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”,
специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Администратор, хотел; Информатор, приемна,
Служител, рецепция в хотел, Рецепционист.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
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за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/130442/kurs-administrator-v-hotelierstvoto-distancionno-obuchenie

Курс “Хотелиер” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ХОТЕЛИЕР”, специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Управител, хотел; Управител, къмпинг; Управител,
къща за гости; Управител, мотел; Управител, пансион; Ръководител отдел в хотел
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/130441/kurs-hotelier---distancionno-obuchenie

Курс “Монтажник на ВиК мрежи” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”, специалности:
Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
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за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/130440/kurs-montajnik-na-vik-mreji-distancionno-obuchenie

Курс “Строител - монтажник” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”, специалности:
Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в
строителството
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/130439/kurs-stroitel---montajnik-distancionno-obuchenie

Курс “Строител” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и
бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски
работи, Строително тенекеджийство, Покриви
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
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спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/130438/kurs-stroitel---distancionno-obuchenie

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в
което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и
дават предимство при кандидатстване за работа
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/130437/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie

Електротехник – дистанционен курс за придобиване на професия
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ИНСТАЛАЦИИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/.Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се
удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език. Europass документите представят уменията и
компетентностите, като описват подробно индивидуалните способности на личността, както и начините, по които са
придобити. Посочват се длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да
заема и дават предимство при кандидатстване за работа.
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по
инсталиране на алармени системи
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
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За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/130436/elektrotehnik--distancionen-kurs-za-pridobivane-na-profesiya

Курс „Електротехник” - дистанционно обучение
Квалификационен курс по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса можете да работите като: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по инсталиране
на алармени системи
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/130435/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в
което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и
дават предимство при кандидатстване за работа
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0877441300
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
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http://obiavidnes.com/obiava/130434/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/130433/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Слушалки Onlygo GO-121
Слушалки Onlygo GO-121, микрофон, тип "тапи", бутон за разговори, приставка за прибиране, розови
http://obiavidnes.com/obiava/130432/slushalki-onlygo-go-121

Слушалки Onlygo GO-121
Слушалки Onlygo GO-121, микрофон, тип "тапи", бутон за разговори, приставка за прибиране, зелени
http://obiavidnes.com/obiava/130431/slushalki-onlygo-go-121

Слушалки Onlygo GO-121
Слушалки Onlygo GO-121, микрофон, тип "тапи", бутон за разговори, приставка за прибиране, сиви
http://obiavidnes.com/obiava/130430/slushalki-onlygo-go-121

Раница за лаптоп Thule EnRoute Escort 2
Раница за лаптоп Thule EnRoute Escort 2, до 17" (43.18 cm), черен
http://obiavidnes.com/obiava/130429/ranica-za-laptop-thule-enroute-escort-2

Маркер Centrum
Маркер Centrum, комплект, 2.0-5.0 mm, за бяла дъска
http://obiavidnes.com/obiava/130428/marker-centrum

Маркер Centrum Pen
Маркер Centrum Pen, комплект, 1.0-3.0 mm, за бяла дъска
http://obiavidnes.com/obiava/130427/marker-centrum-pen

Батерия (заместител) FIX4Smart 4S440500
Батерия (заместител) FIX4Smart 4S440500, за Apple iPhone 4S, 1500mAh/3.7V
http://obiavidnes.com/obiava/130426/bateriya-zamestitel-fix4smart-4s440500

Батерия (заместител) FIX4Smart 4S440503
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Батерия (заместител) FIX4Smart 4S440503, за Apple iPhone 6 Plus, 2915mAh/3.82V
http://obiavidnes.com/obiava/130425/bateriya-zamestitel-fix4smart-4s440503

Батерия (заместител) FIX4Smart 4S440504
Батерия (заместител) FIX4Smart 4S440504, за Apple iPhone 6S Plus, 2750mAh/3.82V
http://obiavidnes.com/obiava/130424/bateriya-zamestitel-fix4smart-4s440504

Луксозни маркови слънчеви очила -70%
Огомен избор и ежедневни промоции .Най-ниски цени и възможно безплатна доставка
http://obiavidnes.com/obiava/130423/luksozni-markovi-slynchevi-ochila--70

Онлайн портал за спортни залози
Бетинг новини,прогнози и стратегии,
всичко за спортните залози на sportbetinfo.com.
http://obiavidnes.com/obiava/130422/onlayn-portal-za-sportni-zalozi

Онлайн портал за хазарт
Казино, покер и бетинг новини и стратегии.
Информация за букмейкъри, покер зали и онлайн казина.
Виж всичко за онлайн хазарта на onlinegamblinginfo.org.
http://obiavidnes.com/obiava/130421/onlayn-portal-za-hazart

Всичко за онлайн букмейкърите
Актуална информация за онлайн букмейкърите.
Новини, промомоции и топ залози, следи всичко на
onlinebookmakersnews.org.
http://obiavidnes.com/obiava/130420/vsichko-za-onlayn-bukmeykyrite

Онлайн бетинг портал
Спортни залози, покер и казино новини и стратегии.
Виж актуални футболни прогнози и всичко за онлайн хазарта на
ibetonline.org.
http://obiavidnes.com/obiava/130419/onlayn-beting-portal

Онлайн казино портал
Промоции, новини, правила и стратегии за казино игри.
Всичко за онлайн казината и тези на живо четете на casinobets.eu.
http://obiavidnes.com/obiava/130418/onlayn-kazino-portal

Батерия (заместител) FIX4Smart 4S440498
Батерия (заместител) FIX4Smart 4S440498, за Apple iPhone 5S, 1560mAh/3.82V
http://obiavidnes.com/obiava/130417/bateriya-zamestitel-fix4smart-4s440498

Батерия (заместител) FIX4Smart 4S440505
Батерия (заместител) FIX4Smart 4S440505, за Apple iPhone 6S, 1715mAh/3.82V
http://obiavidnes.com/obiava/130416/bateriya-zamestitel-fix4smart-4s440505
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Ревю на впечатляващия мъжки хронограф часовник Citizen Elegant AT8110-61E
Мъжкият часовник Citizen AT8110-53E е модел с аналогов дисплей, който е идеален за всеки запален пътешественик, като
времеизмерва точния час в 26 зони. Той разполага с функционалности като 26 часови зони, хронограф с измерване до 60
минути, вечен календар, 24-часова индикация, индикатор за резерва на мощност и ден/дата прозорец.
Подробна спецификация на часовника:
- Верижка – висококачествена неръждаема стомана с ширина 23 мм, дължина 230 мм, както и трансперантна
закопчалка със скрит бутон за натискане.
- Корпус – изработен от висококачествена неръждаема стомана с диаметър 43 мм и дебелина 10 мм.
- Циферблат - черен цвят, разполагащ с 26 часови зони, 1/20-секунден хронограф с отчитане до 60 минути, вечен
календар, 24 часово време, индикатор за резерва на
мощност и ден/дата прозорец. Всичкото това е защитено със
стъкло от сапфир.
- Механизъм - японски кварцов механизъм Citizen Solar H804 Eco-Drive, със зареждане от светлината.
- Водоустойчивост - до 100 м или 10АТМ. Позволява къпане и гмуркане до 5 метра.
Положителни страни:
- Впечатляващо времеизмерване на 26 часови зони.
- Добра устойчивост под вода, подходяща за леки водни спортове и плуване.
- Има Eco-Drive задвижване, от което следва, че не е необходимо да сменяте батерията, а всичко което трябва да
направите е да го оставите на светлина.
Отрицателни страни:
- Циферблатът може да изглежда малко сложен за някои.
- Няма осветяване върху маркерите за час и стрелките.
Нашето мнение в заключение
Това е часовник с изключителен дизайн и мъжествен облик, който всеки човек трябва да има в своята колекция от
часовници. Той със сигурност ще получи много комплименти и ще бъде център на вниманието, независимо къкав тоалет
носите. С толкова много функции, които присъстват в този впечатляващ часовник, то определено си заслужава цената.
Въпреки липсата на осветеност на циферблата, моделът Citizen Elegant AT8110-61E наистина ще оправдае очакванията
ви. Цената му е 1039 лева.
http://obiavidnes.com/obiava/130415/revyu-na-vpechatlyavashtiya-myjki-hronograf-chasovnik-citizen-elegant-at8110-61e

Батерия (заместител) FIX4Smart 4S440499
Батерия (заместител) FIX4Smart 4S440499, за Apple iPhone 5, 1560mAh/3.82V
http://obiavidnes.com/obiava/130414/bateriya-zamestitel-fix4smart-4s440499

Ремонт на покриви, хидроизолации, PVC мембрани, безшевни улуци в цялата страна.
Строителна фирма Рус–Булстрой ЕООД извършва:
- Строителство, ремонт и хидроизолация на всички видове покриви – PVC и битумни мембрани, керемиди, дървени
конструкции, капандури, битумни керемиди.
- Строително тенекеджийство, безшевни улуци, водосточни тръби, ламаринени профили и окомплектовки.
- Саниране с автовишка, скеле или алпийски способ.
- Хидроизолация и топлоизолация на стени, основи, фундаменти, подземни съоръжения, мостове и виадукти.
- Строителни ремонти от всякакъв вид – зидане, мазилка, шпакловка, боядисване, фаянс и теракота.
- Почистване и извозване на отпадъците до сметище.
- Високо качество.
- Ниски цени.
- Многогодишна гаранция.
Фирмата е член на Камарата на строителите в България и е вписана в Централния професионален регистър на
строителя за изпълнение на строежи от I-ва група, IV и V-та категория и V-та група, класове 43.91, 43.99.
Сертифицирани сме по ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. За повече информация, посетете сайта ни.
>> GSM : 0898 432 248
>> Телефон/ Факс : 082 860 401
>> Mail : rus_bulstroi@abv.bg
>> Сайт : http://rus-bulstroi.com
http://obiavidnes.com/obiava/130413/remont-na-pokrivi-hidroizolacii-pvc-membrani-bezshevni-uluci-v-cyalata-strana
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Инкубатори
Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на люлката от : 20яйца,40яйца,60,80,100,и 120 броя
яйца.Полуавтоматични за 20яйца,40яйца,60,80,100 и 120яйца.Начина за употреба е лесен дори за начинаещи
клиенти.Инкубаторите са предназначени за домашна употреба.На люлката няма гнезда поради това може да се слагат
всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с цифров дисплей с точност до
0.01градуса.Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната 20% отстъпка от цената на
доставката.Заповядайте на сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/130412/inkubatori

Adapter USB to Bluetooth Asus USB-BT400
Adapter USB to Bluetooth Asus USB-BT400, Bluetooth 4.0, USB 2.0, до 3Mbps, обхват до 10м, черен
http://obiavidnes.com/obiava/130411/adapter-usb-to-bluetooth-asus-usb-bt400

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 www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/130410/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Adapter USB to Bluetooth LogiLink BT0006A
Adapter USB to Bluetooth LogiLink BT0006A, Bluetooth 2.0, до 3Mbps, обхват до 10м, черен
http://obiavidnes.com/obiava/130409/adapter-usb-to-bluetooth-logilink-bt0006a

Блиндирана входна врата код 018-7
Блиндирана входна врата, изработена от метал и размери с касата 90/197 см.
Дебелината на крилото е 70 мм, което осигурява по-добра шумо и топло изолация на жилището. Възможните посоки на
отваряне на вратата са: навътре/ляво, навътре/дясно, навън/ляво, навън/дясно. Покририето на вратата е машинно
поставено и топло пренесено PVC. Вратата е в комплект с крилото, 10 см 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/130408/blindirana-vhodna-vrata-kod-018-7

Access point/Аксес пойнт+Репитер LogiLink WL0191
Access point/Аксес пойнт+Репитер LogiLink WL0191, 150Mbps, 1x 10/100 Mbit/s, 2x dBi вградени антени
http://obiavidnes.com/obiava/130407/access-pointakses-poyntrepiter-logilink-wl0191

Калъф за смартфони
Калъф за смартфони, универсален, водоустойчив калъф, PVC, LogiLink AA0034, черен
http://obiavidnes.com/obiava/130406/kalyf-za-smartfoni
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Stroyrent - строителна техника под наем
Към началото на 2017г. клиентите ни са 19 005 физически и юридически лица. Част от тях са: строителни компании,
занимаващи се всички видове строителства, организатори на спортни и развлекателни събития, общини, сдружения и
организации, физически лица и др. Оборудването, което предлагаме сe разделя на: алуминиеви скелета на колела, фасадно
и обемно скеле, вертикални и хоризонтални кофражни системи, огради, офис и складови контейнери, химически
тоалетни, вишки, едра механизация, както и огромен асортимент от машини,компресори, осветителни кули и
генератори. Стремежът на фирмата ни е да предлага най – голямата гама от оборудване на българския пазар, както и
да отговорим на високите очаквания на клиентите ни.
Дружеството ни има 10 склада в 9 града – два в София и по един във Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Пловдив,
Хасково, Шумен и Плевен. Компанията ни се разраства и вече 105 служителя се грижат за доброто и навременно
обслужване на клиентите ни. Поддържаме и разширяваме сервизния си екип от специалисти, като държим колегите ни
да са с голям опит в сервизирането на едрата и дребна механизация. Извършваме монтаж и демонтаж на фасадно и
обемно скеле. Инженерният ни екип изготвя необходимите разработки при наемане на кофражи и скелета. Обучените
оператори са на разположение за работа с едрата механизация и вишките. Транспорта на собствено оборудване, също е
част от услугите, които предлагаме.
Стройрент ЕООД е една от малкото компании, които освен в увеличаването на продуктовата си гама, инвестира
ежегодно и в обновяване на оборудването си. Всички предлагани продукти са професионални и са произведени от
международно доказали се компании.
Компанията ни е сертифицирана по стандарт ISO 9001:2008 за управление на качеството, внедрила е и прилага система
за безопасни условия на труд BS OHSAS 14001:2005, както и система за управление на околната среда ISO 18001:2007.
Сертифицирани сме и от международната организация IPAF за безопасна и правилна експлоатация с работни
платформи. Член сме на европейската рентал асоциация ERA (European Rental Association) и българската скеле асоцияция
(БСА). Съосновател сме на българска рентал асоциация (БРА).
http://obiavidnes.com/obiava/130405/stroyrent---stroitelna-tehnika-pod-naem

Български език за чужденци – корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Български език за чужденци
гарантиращо бързо и качествено овладяване на езика .
- индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски
- сръбски
- хърватски
- словенски
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система . Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е
базирана на комуникативния подход и логическото усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен
материал . На курсистите се предоставя комплексно :
•
Грамматика
•
Фонетика
•
Разговор
•
Четене
•
Слушане
.
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
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•
•
•

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: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/130404/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

Български език за чужденци – корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Български език за чужденци
гарантиращо бързо и качествено овладяване на езика .
- индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски
- сръбски
- хърватски
- словенски
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система . Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е
базирана на комуникативния подход и логическото усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен
материал . На курсистите се предоставя комплексно :
•
Грамматика
•
Фонетика
•
Разговор
•
Четене
•
Слушане
.
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
•
общ курс по български
•
бизнес курс
•
разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
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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: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/130403/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

Френски език първо ниво- за начинаещи
Езикова школа АБИЛИТИ организира обучение по Френски език първо ниво- за начинаещи индивидуално и в малки групи..
График на занятията : съобразно с времето на 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: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/130402/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

Английски език - корпоративно обучение
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 .
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*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: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/130401/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

Маркер за надписване на CD/DVD UNI 520F
Маркер за надписване на CD/DVD UNI 520F, черен, от 1.0 до 5.0 mm
http://obiavidnes.com/obiava/130400/marker-za-nadpisvane-na-cddvd-uni-520f

Машинна подова замазка върху подово от Данев Строй ЕООД
ДАНЕВ СТРОЙ ЕООД изпълнява професионално полагане на машинна подова циментова замазка с турбозол. Изпълнява
армирана подова замазка, подова замазка върху подово отопление, подова замазка върху фибран. Фирмата разполага със
собствени машини-турбозоли, извършва машинно шлайфане на замазката с професионални хеликоптери. Нашите
висококвалифицирани специалисти с опит изпълняват всеки проект ефективно и качествено. Залагаме на доказани на
пазара материали съобразени с изискванията и очакванията за нашите клиенти и гарантираме желания краен
резултат.Предлагаме неангажиращ оглед на обекта в удобно за Вас време.Работим в цялата страна.ЗА НАС Е ВАЖНО
ВИЕ ДА СТЕ ДОВОЛНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/130399/mashinna-podova-zamazka-vyrhu-podovo-ot-danev-stroy-eood

ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ ПО ХИМИЯ
Направете основен преговор на изпитните задачи по химия.
Интензивните курсове имат за цел основен преговор на по-трудните задачи и на последователността при тяхното
изписване.
Курсовете на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички университети и техните приемни изпити по
химия.
Продължителност: 05 – 15.06.2017 г. (10 дни, всеки ден)
http://obiavidnes.com/obiava/130398/intenzivni-kursove-po-himiya

ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ ПО БИОЛОГИЯ
Направете основен преговор на изпитните теми по биология.
Интензивните курсове имат за цел основен преговор на по-трудните теми по биология и последен преговор преди
редовните изпити.
Курсовете на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички университети и техните приемни изпити по
биология.
Продължителност: 05 – 15.06.2017 г. (10 дни, всеки ден)
http://obiavidnes.com/obiava/130397/intenzivni-kursove-po-biologiya

Маркер за надписване на CD/DVD UNI 520F
Маркер за надписване на CD/DVD UNI 520F, червен, от 1.0 до 3.0 mm
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http://obiavidnes.com/obiava/130396/marker-za-nadpisvane-na-cddvd-uni-520f

Входни и интериорни врати на изключителни цени!
Предлагаме голямо разнообразие от модели и цветове, качество на достъпни цени и бързи монтажи! Заповядайте в
шоурум Врати Експерт гр Варна. Очакваме Ви!
гр. Варна Бул. Цар Освободител 189
тел. 0899691001
Входни и интериорни врати на изключителни цени!
http://obiavidnes.com/obiava/130395/vhodni-i-interiorni-vrati-na-izklyuchitelni-ceni

Интериорни,стъклени и алуминиеви врати на конкурентни цени!
Предлагаме Ви богата гама от цветове и модели интериорни,стъклени и алуминиеви врати.Направете правилният избор
като изберете нас !
http://obiavidnes.com/obiava/130394/interiornistykleni-i-aluminievi-vrati-na-konkurentni-ceni

Входни и интериорни врати на изключителни цени!
Предлагаме голямо разнообразие от модели и цветове, качество на достъпни цени и бързи монтажи! Заповядайте в
шоурум Врати Експерт гр Варна. Очакваме Ви!
гр. Варна Бул. Цар Освободител 189
тел. 0899691001
Входни и интериорни врати на изключителни цени!
http://obiavidnes.com/obiava/130393/vhodni-i-interiorni-vrati-na-izklyuchitelni-ceni

Стъклена интериорна врата Sand G 14-7, каса Златен дъб
Стъклена врата, изработена от 8мм закалено стъкло – матирано с пясъкоструйка. Закаляването е процес, при който
стъклото е подложено на специална обработка, осигуряваща му повишена здравина при удар и резки спадове на
температурите. При счупване, то се пръска на малки парченца без остри ръбове. При вратите от серия Sand се
използват готови шаблони от специално фолио, след което откритите участъци на стъклото се матират с помощта на
пясъкоструйка.
В цената се включва:
Права каса 10 см;
Прави первази от едната страна;
Гумени уплътнения в цвета на касата;
2 броя панти;
Ръкохватка;
Брава със заключване и 3 броя ключа.
Възможните размери на крилото са 60/197см, 70/197 см, 80/197 см, 90/197 см. *
*Възможни са корекции във височина и широчина на крилото.
Стъклената врата може да бъде монтирана както на права, така и на обла каса. Посоките на отваряне могат да бъдат
навътре/навън, лява/дясна.
http://obiavidnes.com/obiava/130392/styklena-interiorna-vrata-sand-g-14-7-kasa-zlaten-dyb

Маркер за надписване на CD/DVD UNI 520F
Маркер за надписване на CD/DVD UNI 520F, син, от 1.0 до 5.0 mm
http://obiavidnes.com/obiava/130391/marker-za-nadpisvane-na-cddvd-uni-520f
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уроци по рисуване в София
Уроци за кандидат - студенти и ученици за подготовка за прием във НХА и средните училища по изкуства в София.
Уроци за кандидат - студенти: включват подготовка на изпити по Рисуване в Националната художествена академия/1 ви изпит/, подготовка за 2 - ри изпит по специалността в НХА - живопис, графика, мода, плакат, книга и печатна
графика, рекламен дизайн, реставрация; подготовка на портфолио за ВУЗ в чужбина, НБУ, подготовка за ТУ, УАСГ и
СУ-изобразително изкуство. Уроците се провеждат през събота и неделя.
Общ курс по графика, живопис и скулптура за деца през седмицата.
Обучението се провежда в малки групи до 6 човека в творческа и спокойна атмосфера в ателие в близост до
метростанция Младост 1. Отстъпки при месечно заплащане.
За повече информация : http://silviagancheva.com/
http://obiavidnes.com/obiava/130390/uroci-po-risuvane-v-sofiya

АЛБАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по албански 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/130389/albanski-ezik--individualno-obuchenie

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
- гръцки
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/130388/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Руски език – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по руски език в удобно за курсиста и преподавателя време. Работи
се по системата ЖИЛИ-БЫЛИ . 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
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Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/130387/ruski-ezik--individualno-obuchenie

РУМЪНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по румънски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата „Puls”, всички нива. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене,
писане, слушане, говорене. Цена: 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/130386/rumynski--ezik--individualno-obuchenie

УНГАРСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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/130385/ungarski-ezik--individualno-obuchenie

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 714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/130384/finski-ezik--individualno-obuchenie

ТУРСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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:
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/130383/turski--ezik--individualno-obuchenie

Страница 64/104

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

16.04.2017

ГРЪЦКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по гръцки език в удобно за курсиста и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Епикинонисте Елиника или друга система по избор. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 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/130382/grycki--ezik--individualno-obuchenie

ШВЕДСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по шведски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата Rivstart. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 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/130381/shvedski-ezik--individualno-obuchenie

ФРЕНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по френски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Работи се по
системата „Echo” или друга система по избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 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/130380/frenski--ezik--individualno-obuchenie

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
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/130379/angliyski-ezik--individualno-obuchenie

НЕМСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по немски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Begegnungen” , „Em neu” или система по избор, всички нива.
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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/130378/nemski-ezik--individualno-obuchenie

ИСПАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по испански език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Nuevo Ven”, „Espanol en marcha” или друга система по избор.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички
езикови елементи. Цена: 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/130377/ispanski--ezik--individualno-obuchenie

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системата Progetto Italiano или друга
система по избор. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 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/130376/italianski--ezik--individualno-obuchenie

Блиндирани Интериорни и Стъклени Врати
В шоурум Порта Нова имаме изобилие от интериорни и блиндирани врати, подходящи за всеки вкус и желание. Поради
постоянната си наличност на склад, можем да гарантираме качествено обслужване и навременна доставка.
Заповядайте на адрес: гр. Бургас, ул. Одрин №15 (зад спирката на Елкабел)
Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/130375/blindirani-interiorni-i-stykleni-vrati

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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/130374/portugalski--ezik--individualno-obuchenie
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Курс по шведски език – второ ниво
Учебен център Орбис организира неделен курс по шведски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Rivstart. В
процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Часовете се провеждат в
неделя от 10.00 до 13.00ч., всичко 50 учебни часа. Цена 200 лв. Начало : 21.05.2017г.
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/130373/kurs-po-shvedski-ezik--vtoro-nivo

Вечерен курс по румънски език – ниво А2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език по системата PULS, ниво А2. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене и се акцентира върху уменията за изразяване на
румънски език. Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и четвъртък от 18.30 до 20.30ч., всичко 60 учебни часа.
Начало : 20.04.2017 Цена – 250 лв.
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/130372/vecheren-kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a2

Вечерен курс по румънски език – ниво А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език по системата PULS, ниво А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене и се акцентира върху уменията за изразяване на
румънски език. Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30ч., всичко 60 учебни часа.
Начало : 16.05.2017 Цена – 250 лв.
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/130371/vecheren-kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a1

КУРС ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК - първо ниво
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, един път седмично (събота) от 10.00 до 13.00 часа. Начало : 22.04.2017 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
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Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/130370/kurs-po-portugalski-ezik----pyrvo-nivo

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично (понеделник и петък) от 18.30 до 20.30 часа. Начало : 24.04.2017 Цена 200
лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/130369/portugalski-ezik--za-nachinaeshti

Вечерен курс по италиански език – А2
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, второ 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 седмично – понеделник и сряда от 19.00 до 21.00 часа. Начало :
24.04.2017 Цена: 250 лева.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. Мизия N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/130368/vecheren-kurs-po-italianski-ezik--a2

Неделен курс по италиански език – А1
Учебен център Орбис организира неделен 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 50 часа и се провежда веднъж седмично - неделя от 10.00 до 13.30 часа. Начало :
30.04.2017 Цена: 200 лева.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. Мизия N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
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e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/130367/nedelen-kurs-po-italianski-ezik--a1

Маркер за надписване на CD/DVD UNI 520F
Маркер за надписване на CD/DVD UNI 520F, зелен, от 1.0 до 5.0 mm
http://obiavidnes.com/obiava/130366/marker-za-nadpisvane-na-cddvd-uni-520f

Съдействие за Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения - Изкупуване , Прехвърляне +
Освобождаване от Солидарната Отговорност .
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за 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
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
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 !
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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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/130365/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlya

ИЗКУПУВАНЕ и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност ...
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за 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
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
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 !
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 !
гр.Велико Търново
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ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/130364/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Съдействие за Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения - Изкупуване , Прехвърляне +
Освобождаване от Солидарната Отговорност .
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за 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
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
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 !
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 !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
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http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/130363/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlya

Стил Качество Цена - Doormann
Заповядайте в шоурум Doormann Добрич, където ще намерите голямо разнообразие от модели на входни и интериорни
врати!!!
http://obiavidnes.com/obiava/130362/stil-kachestvo-cena---doormann

Строителни услуги боя, шпакловка и др.
Ние сме строителна бригада която може да ремонтира вашият офис, апартамент, къща и др. на конкурентни цени
обадете се няма да съжалявате и търсите други майстори повече.
Услугите, който ще ви предложим са..
Боядисване с латекс бяло и цветно.
Боядисване с блажна боя.
Шпакловане с гипс, теракол и др. материали.
Монтаж на гипсокартон на сени и тавани, преградни стени и др.
Всякаква зидария, замазка.
Поставяне на теракот, фаянс камък и др.
Стеннаизолация, хидроизолация
Монтаж на безшевни Американски улуци и тръби.
Изграждане на покривни конструкции
Всякакви монтажни и довършителни услуги.
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
Обадете се сега, или ни пишете на angeliy@abv.bg и попитайте за цени и оферта.
http://obiavidnes.com/obiava/130361/stroitelni-uslugi-boya-shpaklovka-i-dr

Хидроизолация от професионалисти
хидроизолация с български и вносни материали.
полагане на хидроизолация на панелни блокове, халета, гаражи и др.
вертикална хидроизолация на бетонни основи.
залепване на битумни керемиди върху OSB.
отстраняване на течове
всякакви довършителни ремонти
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/130360/hidroizolaciya-ot-profesionalisti

Покривни ремонти - Американски улуци
.пренареждане (претърсване) на керемиди
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолация с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстраняване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0885 369 424- MTEL
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GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/130359/pokrivni-remonti----amerikanski-uluci

Евтини блиндирани врати – Пловдив
Директен вносител- най-добрите врати, на най-добри цени!
Страхотни цени на блиндирани врати в Пловдив!
Заповядайте в нашия шоурум на адрес пл. "Антон Чехов" 5 (до моста на Герджика)!
Предлагаме разнообразие от модели и цветове!Нови модели блиндирани врати!
телефони за контакт:
032207039
0899691016
http://www.vrati-plovdiv.com/?cat=7
http://obiavidnes.com/obiava/130358/evtini-blindirani-vrati--plovdiv

Автоклиматици София
Фирмата е с дългогодишен опит в сферата на автоклиматиците. Ние предлагаме пълнене на автоклиматици ,
дозареждане на автоклиматици,профилактика,ремонт или рециклиране на компресори ,както и цялостно зареждане на
автоклиматичната система. Използваме само висококачествени материали.Фреонът с който зареждаме е DuPont- със
сертификат .Консумативите които използваме са на фирма ERRECOM-Italy.Гарация до края на сезона за всяка
извършена услуга или подменена част.
http://obiavidnes.com/obiava/130357/avtoklimatici-sofiya

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
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/130356/mreja-protiv-nasekomi-s-magniti-za-vrati

Масажна кушетка MagicPRO
Масажна кушетка MagicPRO
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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,розо,оранж,бял и
светло зелен
Дървени трисекторни цветове:
Двуцветни черен+червен,черен+оранж ,черен и бежав
Алуминиеви двусекторни :цвят черен и бежав
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/130355/masajna-kushetka-magicpro

Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
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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/130354/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-teletakt

Уред за сребърна вода Volcano Dr. Silver 101+
Уред за сребърна вода Volcano Dr. Silver 101+
Volcano Dr. Silver 101+
Сребърната вода е най-мощният и безопасен природен антисептик, който ефективно унищожава повече от 700 вида
болестотворни микроорганизми, вируси, гъбички и паразити.
Повече от 20 000 литра сребърна и структурирана вода;
Пълен електронен контрол
Генератор на сребърни йони
Уникален дизайн и качество
Надеждност, компактност, ефективност
Гаранционен срок 12 месеца Производител: GM Pharma Ltd, България
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/130353/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

Вибро колан с термо ефект-vibro shaper
Вибро колан с термо ефект-vibro shaper
VIBRO-SHAPER - спортен колан с вибрации и термо - ефект - Вибриращ колан за бързо отслабване и идеална фигура.
Премахнете целулита,изгорете мазнините,облекчете болките в мускулите,освободете се от стреса и напрежението - с
колана за отслабване MONDIAL !
Цена на комплект MONDIAL - спортен колан с вибрации и термо - ефект : 89,00 лв
Цена на вибро тон - спортен колан с вибрации 69лв
Интернет магазини
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/130352/vibro-kolan-s-termo-efekt-vibro-shaper

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 !
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За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/130351/detoksikator

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2016 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/130350/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

“Рутекс“ ООД - „За Човека“
Фирма “Рутекс“ ООД е доказана българска фирма в търговията с висококачествена парфюмерия и козметика. Вече 21
години фирмата предлага на своите клиенти голямо разнообразие от козметика и парфюми на световноизвестни марки.
http://obiavidnes.com/obiava/130349/ruteks-ood---za-choveka

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10
Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
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Поздрави, Галин Кръстев :)www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/130348/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

Технически паспорти
Полисструктор ЕООД е създадена през 2004г като естествено продължение на усилията на малък колектив проектанти.
Основна дейност на фирмата е изготвяне на Инвестиционни проекти за сгради и съоръжения по част Конструктивна
http://obiavidnes.com/obiava/130347/tehnicheski-pasporti

Блиндирана входна врата код T305
Представяме Ви блиндирана входна врата, изработена от 1,2 мм. прахово боядисан метал и 10мм. MDF- фрезовани
панели с ламинатно покритие. Размери на вратата с касата- 92/200см. Дебелината на крилото е 70мм, а възможните
посоки на отваряне са: навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява, навън/дясна. Структурата на крилото представлява два
MDF- ламинирани панела- всеки по 10мм, а за шумо- и термоизолация има полистириен. Лицевият и задният панел са с
красива фрезована шарка, която придава стилна завършеност на модела. Касата е регулируема и може да облече зид с
дебелина до 34см. 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/130346/blindirana-vhodna-vrata-kod-t305

Регистрация на Търговски Дружества /ООД ЕООД/ в Румъния
Регистрация на Търговски Дружества /ООД ЕООД/ в Румъния
Предлагаме всякакви правни консултации, свързани с придобиването на недвижим имот, регистрирането на търговска
марка или започването на бизнес в Р.Румъния.
Включително регистрация на фирма запазване на име предоставяне на адрес за седалище на фирмата адрес за
кореспонденция.
Абонаментно счетоводно обслужване от лицензирани счетоводители в Р.Румъния.
За информация:
GSM Глобул 0899 819 102
http://www.bulgaria-lawyer.com/
Skype: denislav_marinov
e-mail: d_marinow71@abv.bg
Адрес: град Русе, ул."Райко Даскалов" № 21, ет. 1, офис 1
http://obiavidnes.com/obiava/130345/registraciya-na-tyrgovski-drujestva-ood-eood-v-rumyniya

Счетоводно обслужване на български физически и юридически лица
Акаунт Плюс - Минус ЕООД е специализирана счетоводна къща за пълно счетоводно обслужване на български физически
и юридически лица. Нашата дейност е подчинена на професионалната етика и поверителност в отношенията с
клиентите, индивидуален подход и внимание към детайлите. Нашите услуги включват:
* Представителство и защита на фирмените интереси при провеждане на ревизии;
* Запознаване на клиента с промените в нормативната база и консултации по въпроси на данъчното законодателство;
* Изготвяне, подаване на всички декларации и платежни документи, свързани с Кодекса за социално осигуряване, както и
консултации във връзка с него;
* Водене на ТРЗ и личен състав съгласно изискванията на Кодекса на труда и Закона за счетоводството – разплащателни
ведомости за заплати, осигуровки, декларация 1 и 6, УП –2 УП–3, трудови досиета и др.;
* Изготвяне на тримесечни отчети и справки за дейността на фирмата;
* Годишно счетоводно приключване;
* Отчитане на материални активи;
* Ежемесечно изготвяне и подаване на декларации по ЗДДС, интрастат и VIES декларации;
* Текущо осчетоводяване на първични документи.
Лице за контакти: Юлия Тодорова
Адрес: гр. Русе, ул. "Александровска" 1-3, вх.2, ет.5
Телефони за връзка: 082/ 858 071 ; 0878178971 ; 0888 220 113
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E-mail: account_plus_minus@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/130344/schetovodno-obslujvane-na-bylgarski-fizicheski-i-yuridicheski-lica

Предоставяме услуги в областта на устните преводи от и на Румънски език
Устни преводи от и на Румънски език консекутивен превод при:Консекутивен превод представлява устен превод, при
който преводачът изслушва изказването на един участник и после го интерпретира. Този вид устен превод е подходящ
при малки срещи, нотариални заверки, посещения на работни терени, работни обеди, конференции-в България и
Румъния,търговски преговори-в България и Румъния,фирмени презентации-в България и Румъния,бизнес срещи-в България
и Румъния,преводи на конференции, семинари и други мероприятия,телефонни преговори, други.Минималната заетост на
устните преводи в Русе е минимум 2 часа, а извън Русе е за минимум - 6 часа. Цената се определя на час след договаряне
,като се отчита времето от започването на ангажимента /примерно при пътуване до Р.Румъния от пресичането на
ГКПП Дунав Мост до момента на завръщането на територията на Р.България/ , за един преводач.
Придружаване съпровождане на частни лица и делегации бизнес пътуване в България и Румъния при осъществяване на
контакти, при пазаруване, пътуване, настаняване на чужденци или други ситуации, налагащи познаване на обстановката
и езика.
Придружаване при осъществяване на контакти, при пазаруване, пътуване, настаняване на чужденци или други ситуации,
налагащи познаване на обстановката и езика. придружаване на чуждестранни физически и юридически лица. Имаме
опит в посрещането и придружаването на чуждестранни бизнес партньори и гости в страната.
Цената се определя на час, за един преводач.
Юристите и сътрудниците на фирмата пък предлагат на нашите и на чуждестранните партньори всякакви правни
консултации, свързани с придобиването на недвижим имот, регистрирането на търговска марка или започването на
бизнес в Р. България и в Р.Румъния.
Включително регистрация на фирма запазване на име предоставяне на адрес за седалище на фирмата адрес за
кореспонденция.Абонаментно счетоводно обслужване от лицензирани счетоводители в Р.България и в Р.Румъния.
За информация:
GSM Глобул 0899 819 102
http://www.rusevisit.com/
Skype: denislav_marinov
e-mail: d_marinow71@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/130343/predostavyame-uslugi-v-oblastta-na-ustnite-prevodi-ot-i-na-rumynski-ezik

Отнетите шофьорски книжки в Румъния – проблем за все повече българи
Отнетите шофьорски книжки в Румъния – проблем за все повече българи-ние знаем какво е решението на този проблем.
В 15-дневен срок след датата на отнемането, книжката може да бъде взета от Вас.
Проблеми със органите на Пътна Полиция в Румъния - Отнети шофьорски книжки,други административни и пътни
нарушения.
Отнетите шофьорски книжки в Румъния – проблем за все повече българи-ние знаем какво е решението на този проблем.
В 15-дневен срок след датата на отнемането, книжката може да бъде взета от Вас.
Цена: По договаряне
За информация:
GSM Глобул 0899 819 102
http://www.rusevisit.com/
Skype: denislav_marinov
e-mail: d_marinow71@abv.bg
Адрес: град Русе, ул."Райко Даскалов" № 21, ет. 1, офис 1
http://obiavidnes.com/obiava/130342/otnetite-shofyorski-knijki-v-rumyniya--problem-za-vse-poveche-bylgari

Инкубатори за люпене на яйца
Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на люлката от : 20яйца,40яйца,60,80,100,и 120 броя
яйца.Полуавтоматични за 20яйца,40яйца,60,80,100 и 120яйца.Начина за употреба е лесен дори за начинаещи
клиенти.Инкубаторите са предназначени за домашна употреба.На люлката няма гнезда поради това може да се слагат
всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с цифров дисплей с точност до
0.01градуса.Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната 20% отстъпка от цената на
доставката.Заповядайте на сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.
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www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/130341/inkubatori-za-lyupene-na-yayca

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 www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/130340/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
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 www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/130339/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Най-изгодните цени на интериорни и входни врати!
Искате качество, стил и съвършенство?
c
Вратите, за които твоят дом мечтае!
За контакти:
Варна, бул. Христо Смирненски 13
Офис: 0899/691-096
052/915387
e-mail: officevarna@doormann.bg
http://varna.doormann.bg
http://obiavidnes.com/obiava/130338/nay-izgodnite-ceni-na-interiorni-i-vhodni-vrati

TP-Link TL-WR945N
TP-Link TL-WR945N, 450Mbps, Wireless N Router, 4x LAN10/100Mbps, 3x 5dBi фиксирани външни антени
http://obiavidnes.com/obiava/130337/tp-link-tl-wr945n

Kаска за скутер от MotoEkip
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Ако ви е нужна каска за вашият скутер, можете посетите онлайн магазинът на
MotoEkip . Там има голямо
разнообразие от продукти за мотори и със сигурност, ще намерите желаният от вас артикул. Екипировката е на едни
от най-известните брандове, в тази сфера и я предлагат, както нова така и втора ръка.
http://obiavidnes.com/obiava/130336/kaska-za-skuter-ot-motoekip

ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС „Фризьорство”
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за курс по «ФРИЗЬОРСТВО» по утвърдени програми от
МОМН и ЕС, висококвалифицирани знания и умения и легитимно държавно Удостоверение. Интензивният Курс по
Фризьорство е подходящ за хора, които искат в кратки срокове да придобият специализирани знания и умения. При
провеждането на фризьорските курсове при нас ще изучавате:
- мъжко подстригване;
- дамско подстригване;
- детско подстригване;
- боядисване;
- боядисване и направата на кичури с фолио или шапка;
- направата на модни мъжки и дамски прически;
- посрещане и изпращане на клиенти;
- почистване на фризьорският салон;
- дезинфекциране на фризьорските инструменти;
Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за провеждане на часовете в
самостоятелна форма. След полагане на изпит получавате държавно Удостоверение за проведеното обучение, валидно за
страната и ЕС, което Ви дава предимство при кандидатстване за работа. Практика в реална работна среда –
фризьорски салон.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език. Europass документите представят уменията и
компетентностите, като описват подробно индивидуалните способности на личността, както и начините, по които са
придобити. Посочват се длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да
заема и дават предимство при кандидатстване за работа. За повече информация –
https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, http://cpopartners.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/130335/profesionalen-kurs-frizyorstvo

ПРОФЕСИОНАЛЕН КУРС „Козметика”
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ обявява прием за Курс по «КОЗМЕТИКА» за начинаещи. Курсът по
Козметика се води от високо квалифицирани преподаватели със значителен професионален опит като козметици с
педагогическа правоспособност по утвърдени програми от МОН и ЕС. Салонът за обучение по Козметика и провеждане
на часовете по практика е оборудван според Европейските стандарти за обучение на професионални козметици. Курсът
е подходящ за хора, които искат да придобият специализирани знания и умения в областта на козметиката и
естетическите грижи за лице и тяло. Съвременни методи на преподаване, практическа насоченост, гъвкави графици за
провеждане на часовете в самостоятелна форма.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език. Europass документите представят уменията и
компетентностите, като описват подробно индивидуалните способности на личността, както и начините, по които са
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придобити. Посочват се длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да
заема и дават предимство при кандидатстване за работа. За повече информация –
https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, http://cpopartners.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/130334/profesionalen-kurs-kozmetika

Курс “Сервитьор - барман” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СЕРВИТЬОР - БАРМАН”, специалност:
„ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията без документ за
квалификация, Центърът организира ускорено обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсисти без
опит по специалността, Центърът осигурява практика в реална работна среда.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се
посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават
предимство при кандидатстване за работа. За повече информация –
https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
След успешно завършване на курса може да заемате следните длъжности: Барман, Главен сервитьор, Салонен
управител, Сервитьор.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, http://cpopartners.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/130333/kurs-servityor---barman---distancionno-obuchenie

Курс “Готвач” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ГОТВАЧ”, специалност: „ПРОИЗВОДСТВО НА
КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията без документ за
квалификация, Центърът организира ускорено обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсисти без
опит по специалността, Центърът осигурява практика в реална работна среда.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се
посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават
предимство при кандидатстване за работа. За повече информация –
https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Готвач, Помощник – готвач.
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ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение, лицензия № 200912798.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, http://cpopartners.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/130332/kurs-gotvach---distancionno-obuchenie

Курс “Ресторантьор” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “РЕСТОРАНТЬОР”, специалност: “ПРОИЗВОДСТВО
И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията без документ за
квалификация, Центърът организира ускорено обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсисти без
опит по специалността, Центърът осигурява практика в реална работна среда.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се
удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с
международна валидност. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват
длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство
при кандидатстване за работа. За повече информация –
https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
След завършване на курса може да заемате следните длъжности: Салонен управител, Гостилничар, Съдържател,
ресторант, Управител, сладкарница/кафене, Управител, снек-бар.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, http://cpopartners.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/130331/kurs-restorantyor---distancionno-obuchenie

Kурс “Aдминистратор в хотелиерството” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”,
специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В
ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията без документ за
квалификация, Центърът организира ускорено обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсисти без
опит по специалността, Центърът осигурява практика в реална работна среда.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
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съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа. За повече информация –
https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Администратор в хотел; Информатор, Приемна,
Служител, Рецепционист.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, http://cpopartners.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/130330/kurs-administrator-v-hotelierstvoto---distancionno-obuchenie

Курс “Хотелиер” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ХОТЕЛИЕР”, специалност: “ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ХОТЕЛИЕРСТВОТО”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията без документ за
квалификация, Центърът организира ускорено обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсисти без
опит по специалността, Центърът осигурява практика в реална работна среда.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се
удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с
международна валидност. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват
длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство
при кандидатстване за работа. За повече информация –
https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
След завършване на курса ще може да заемате следните длъжности: Управител, хотел; Управител, къмпинг; Управител,
къща за гости; Управител, мотел; Управител, пансион; Ръководител отдел в хотел.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, http://cpopartners.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/130329/kurs-hotelier---distancionno-obuchenie

Курс “Монтажник на ВиК мрежи” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”, специалности:
Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията без документ за
квалификация, Центърът организира ускорено обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсисти без
опит по специалността, Центърът осигурява практика в реална работна среда.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
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МОН с международна валидност. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се
посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават
предимство при кандидатстване за работа. За повече информация –
https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
След завършване на курса можете да работите като: Водопроводчик, Каналджия, Монтьор на водопроводни тръби,
Работник - полагане на дренаж, Водопроводчик - аварийна група.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, http://cpopartners.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/130328/kurs-montajnik-na-vik-mreji---distancionno-obuchenie

Курс “Строител - монтажник” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ - МОНТАЖНИК”, специалности:
Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в
строителството
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията без документ за
квалификация, Центърът организира ускорено обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсисти без
опит по специалността, Центърът осигурява практика в реална работна среда.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се
посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават
предимство при кандидатстване за работа. За повече информация –
https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, http://cpopartners.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/130327/kurs-stroitel---montajnik---distancionno-obuchenie

Курс “Строител” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и
бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски
работи, Строително тенекеджийство, Покриви
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията без документ за
квалификация, Центърът организира ускорено обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсисти без
опит по специалността, Центърът осигурява практика в реална работна среда.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се
посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават
предимство при кандидатстване за работа. За повече информация –
https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
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ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, http://cpopartners.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/130326/kurs-stroitel---distancionno-obuchenie

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, специалност “Строителство и
архитектура” - трета степен на професионална квалификация
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. Индивидуалното обучение има следните предимства:
удобно за вас време, самостоятелна програма, 100% оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо,
гъвкавост и ефективност.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията.
Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се удостоверява с
държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна
валидност. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите,
които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при
кандидатстване за работа. За повече информация:
https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя.
След завършване на курса можете да работите като: Техник - гражданско строителство; Техник – инвеститорски
контрол; Техник - строителство и архитектура.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, http://cpopartners.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/130325/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, специалност “Строителство и
архитектура” - трета степен на професионална квалификация
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. Индивидуалното обучение има следните предимства:
удобно за вас време, самостоятелна програма, 100% оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо,
гъвкавост и ефективност.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията.
Завършеното професионално обучение с придобиване на степен за професионална квалификация се удостоверява с
държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна
валидност. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите,
които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при
кандидатстване за работа. За повече информация:
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https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя.
След завършване на курса можете да работите като: Техник - гражданско строителство; Техник – инвеститорски
контрол; Техник - строителство и архитектура.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, http://cpopartners.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/130324/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie

Курс “Електротехник” - дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ИНСТАЛАЦИИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията без документ за
квалификация, Центърът организира ускорено обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсисти без
опит по специалността, Центърът осигурява практика в реална работна среда.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се
посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават
предимство при кандидатстване за работа. За повече информация –
https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник електрически централи и
мрежи; Техник кабелни линии и осветление в метрополитен; Техник по поддръжката на електрически инсталации, Техник
по инсталиране на алармени системи.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798.
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, http://cpopartners.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/130323/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie

Лазерен принтер Lexmark MS317dn
Лазерен принтер Lexmark MS317dn, монохромен, 1200 x 1200 dpi, до 33 стр/мин, Lan1000, USB, A4, двустранен печат
http://obiavidnes.com/obiava/130322/lazeren-printer-lexmark-ms317dn

Квалификационни курсове, Дистанционно Обучение
Център за професионално обучение организира курсове по следните професиите:
• „ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност „ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ“ - След завършване на курса можете да
заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по инсталиране на алармени системи.
Цена – 400.00 лева
• „СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК”, специалност „Строителство и архитектура“ - Лицата, успешно завършили курса могат
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съгласно чл. 163 от Закона за устройство на територията да заемат длъжността «ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ».
Притежаващите Трета квалификационна степен и отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя. Цена – 650,00
лева
• „СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и
настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски работи, Строително тенекеджийство, Покриви Цена – 350,00 лева
• „СТРОИТЕЛ-МОНТАЖНИК”, специалности: Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо
строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в строителството. Цена – 350,00 лева
• „МОНТАЖНИК НА ВиК МРЕЖИ”, специалности: Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи. Цена – 350,00 лева
• „ХОТЕЛИЕР”, специалност „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО“ - Цена – 650,00 лева
• „АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”, специалност „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В
ХОТЕЛИЕРСТВОТО“ - Цена – 650,00 лева
• „КАМЕРИЕР”, специалност „ХОТЕЛИЕРСТВОТО“ - Цена – 300,00 лева
• „РЕСТОРАНТЬОР”, специалност “ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И
РАЗВЛЕЧЕНИЯ” - Цена – 650,00 лева
• „ГОТВАЧ”, специалност „ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ” - Цена – 350,00 лева
• „СЕРВИТЬОР-БАРМАН”, специалност „ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ” -Цена – 350,00
лева
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията без документ за
квалификация, Центърът организира ускорено обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсисти без
опит по специалността, Центърът осигурява практика в реална работна среда.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100%
оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност.
След приключване на обучението си получавате Държавно УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ по
образец 3-37 на МОН с международна валидност или СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по
образец 3-54 на МОН. Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват
длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство
при
кандидатстване
за
работа.
За
повече
информация
https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване телефони: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/130321/kvalifikacionni-kursove-distancionno-obuchenie

Корпоративно обучение по английски ,български , руски
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 .
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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: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/130320/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--ruski

Болгарский язык для иностранцев
Школа иностранных языков АБИЛИТИ организует индивидуальное и групповое обучение по болгарскому языку для
русскоговорящих . Обучение проводится на русском языке. Наши занимания от начального уровня (А1) до уровня эксперта
(С2).
Если Вы ведете бизнес в Болгарии, купили недвижимость, ездите на отдых, то обязательно нужно говорить на
болгарском .
В процессе обучения на курсах болгарского языка Вы сможете не только изучить язык, но и познакомиться с
особенностями, нравом и бытом болгарского народа.
Интересно изучать язык, с которым есть общий алфавит и в котором слова читаются так же, как у русского, но имеют
другое значение.
На курсах происходит ознакомление курсистов с общественными, культурными, экономическими и историческими
реалиями Болгарии, с целью максимально комфортной и быстрой адаптации в языковой среде.
Для обучения Вам не надо покупать учебник , т.к. наша школа предлагает свою систему обучения и методику.
Наша методика , которая предлагаем -очень современяя и актуальная . Она
заключается в совмещении коммуникативного подхода с логическим и естественным освоением необходимого
лексико-грамматического и фонетического материала .
Обучение предусматривает комплекс аспектов:
•
Грамматика
•
Фонетика
•
Практика речи
•
Чтение
•
Аудирование
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. 0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/130319/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
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.
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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: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/130318/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

Професионална IT поддръжка за Вашия офис
Оставете проблемите по развитието и поддръжката на Информационните Технологии и компютрите във Вашия офис
на нас. Ние ще се превърнем във Вашия собствен технически отдел - http://www.vipoffice.biz
http://obiavidnes.com/obiava/130317/profesionalna-it-poddryjka-za-vashiya-ofis

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
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 www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/130316/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Планински преходи в България от Банско Съмър Актив
Планинските преходи с Банско Съмър Актив са приятно приключение, както за хора които са решили да се запознаят с
планината, така и за хора които търсят предизвикателства и незабравими изживявания. Преходите са водени от водачи
с опит в планината готови да осигурят комфорт и сигурност за вашия преход.
http://obiavidnes.com/obiava/130315/planinski-prehodi-v-bylgariya-ot-bansko-symyr-aktiv

Ремонт на покриви Варна
Фирма "ВЕРАКС 03"ЕООД е специализирана в комплексните решения на проблемите, свързани с покривни ремонти и
хидроизолации.
http://obiavidnes.com/obiava/130314/remont-na-pokrivi-varna

Блиндирана входна врата T587, цвят Златен дъб
Представяме Ви блиндирана входна врата, изработена от 1,5 мм. прахово боядисан метал и 10мм. MDF- фрезовани
панели с ламинатно покритие. Размери на вратата с касата - 92/200 см и 86/197см.
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Дебелината на крилото е 70мм, а възможните посоки на отваряне са: навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява,
навън/дясна. Структурата на крилото представлява два MDF-ламинирани панела - всеки по 10мм, а за шумо- и
термоизолация е поставена минерална вата. Лицевият и задният панел са с красива фрезована шарка, която придава
стилна завършеност на модела. Касата е регулируема и може да облече зид с дебелина до 34см (с възможност и до 44 см
срещу допълнително заплащане). 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. Добавена и трета скрита ключалка тип
„резе“ от вътрешната страна.
Комплектът включва:
Крило 7см, изработено от: метал, минерална вата и MDF;
Регулируема каса за зид с дебелина до 34см, 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 /пасивните дръжки, които предлагаме са два типа - "полумесец" и "пура"/; шпионка с
метално чукче; панти;
Два секретни патрона с по три ключа; трета допълнителна ключалка; бронировка на патрона с вдлъбнати капачки
против разбиване;
От страната на пантите крилото е подсилено с шест пасивни шипа, които при затворено положение на вратата са
скрити в касата.
** Повърхността на вратата подлежи на захабяване следствие на слънчевите UV-лъчи и влагата и не е подходяща за
излагане на директни атмосферни влияния, освен ако няма изграден навес, който да предпазва вратата.
http://obiavidnes.com/obiava/130313/blindirana-vhodna-vrata-t587-cvyat-zlaten-dyb

ИЗКУПУВАНЕ и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност ...
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за 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
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
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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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 !
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/130312/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност !
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за 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
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
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 !
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 !
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/130311/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeni

Интериорни врати от Порта Нова
В шоурум Порта Нова Пловдив можете да намерите изгодни предложения за интериорни врати. Предлагаме голямо
разнообразие и кратки срокове за изпълнение на поръчките! Заповядайте в нашия шоурум и изберете вашите нови врати
днес!
http://obiavidnes.com/obiava/130310/interiorni-vrati-ot-porta-nova

ИЗКУПУВАНЕ и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност ...
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за 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
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
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 !
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 !
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/130309/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Развитие на бизнеса с Марката България ®
С Марката България ® ПРЕЗ ДЕВЕТ СТРАНИ В ДЕСЕТА.
Насърчаваме иновативна бизнес култура, която е посветена не само да предприеме следващите стъпки в развитието на
българския бизнес, а да направи скок напред в разширяването на производствената и търговска потенциална сила на
страната ни, за да достигнем високи бизнес постижения не само на регионално, а и на Европейско и Световно ниво.
Повече на bbconsult.bg/марката-България/
http://obiavidnes.com/obiava/130308/razvitie-na-biznesa-s-markata-bylgariya-

Инвестиции и повишаване Инвеститорския интерес към бизнеса
БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ И ЛИДЕРИ НА БИЗНЕСА МОГАТ И ПОВЕЧЕ!
КОЯ Е ОБРАТНАТА СТРАНА НА ВСЯКО ЕДНО БИЗНЕС ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО?
"Разбира се, че ВЪЗМОЖНОСТИТЕ.
ЛИДЕРИТЕ на Българския бизнес ще трябва все повече да се фокусират върху максимизирането на дигиталните си
способности,
да изграждат постоянни експертни познания, да прилагат взаимно сътрудничество и колаборация, да развиват
първокласни
аналитични качества и да насърчават културата на риска, която да издържа на разрушителните външни фактори,
които непрестанно влияят и застрашават всеки един бизнес днес."
Николай Славков - Бенефит България Консулт ЕООД
Повече на bbconsult.bg - бизнес съвети и идеи
http://obiavidnes.com/obiava/130307/investicii-i-povishavane-investitorskiya-interes-kym-biznesa

Презентации на високо бизнес ниво за привличане на Инвестори и Нови Партньори
Професионални презентации за фирми, ориентирани към растеж и развитие на най-високо професионално бизнес ниво за
привличане на Инвеститори и Нови Бизнес Партньори от България и Чужбина.
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За да намерите най-печелившия подход за развитието на бизнеса, за да се свържете с ключови партньори от Вашия
бранш от Европа и Света (които да Ви представят пред други още по-влиятелни и престижни техни съдружници), за да
изградите нови, дългосрочни бизнес отношения и получите изгодни сделки директно от най-големите Европейски и
Световни фирми от Вашия сектор, се изискват хора с много сериозно желание, солиден опит и доза "личен финансов
интерес".
Необходими са хора, които да са готови да работят за Вас и Вашия бизнес не само днес, утре, месец, два или година
занапред, а за много по-дългосрочен период. Такива хора - специалисти с опит, с всеотдайност, с готовност да работят
24 часа - 7 дни в седмицата, в никакъв случай няма да откриете на трудовия пазар, дори и с най-примамливото
заплащане.
Повече на bbconsult.bg / Бизнес Развитие
http://obiavidnes.com/obiava/130306/prezentacii-na-visoko-biznes-nivo-za-privlichane-na-investori-i-novi-partnyori

Специализирано Презентационно Корпоративно Видео с Инвестиционна насоченост
Предай друга стойност на бизнеса с ново Специализирано Презентационно Корпоративно Видео с Инвестиционна
насоченост за привличане на нови Партньори / Съдружници и Инвеститори.
Само една изключително точна и добре пресметната комбинация от видео кадри и позитивна музика, една изключително
високо мотивираща фраза или само едно изречение могат да повлияят, заинтригуват и най-взискателните и трудно
достъпни потенциални Инвеститори и Бъдещи Партньори.
Дори само една специално подбрана дума може да стане причина за окончателното и категорично решение на Бъдещ
Партньор или Инвеститор да работи, партнира или Инвестира в Лидерите и Собствениците на бизнеса.
Едно ВИДЕО може да промени изцяло самото възприятие за бизнеса, неговата посока и покаже други различни
стойности и високи позиции за целите и намеренията на бизнеса.
Повече на bbconsult.bg / Видео
http://obiavidnes.com/obiava/130305/specializirano-prezentacionno-korporativno-video-s-investicionna-nasochenost

Допълнителни инвестиции за развитие на бизнеса
"Набирането на капитали (инвестиции) не е лесна задача. Разчитайки единствено на себе си, бизнесът може да достигне
до „задънена улица”, само защото се търсят инвестиции не на точното място, не при точните Инвеститори и не по
точния начин.
Това ще доведе до бързо разочарование, което ще накара повечето предприемачи да се откажат от търсенето на
инвестиции и тогава е много вероятно отново да се обърнат към стария партньор на бизнеса - тяхната Банка Кредитор
(в случай, че вече не са изчерпани всички възможности за кредитиране).
Ако мечтата за бизнеса е един ден да заработи с изцяло собствен капитал, сега е точният момент да се започне.
ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНОСТИ СА ПРЕД ВАС И СА НАЛИЦЕ!"
Николай Славков
Управител
Бенефит България Консулт ЕООД
Повече на bbconsult.bg / Инвестиции
http://obiavidnes.com/obiava/130304/dopylnitelni-investicii-za-razvitie-na-biznesa

Трудните решения при продажба на бизнес
ЗА НАЙ-ТРУДНИТЕ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ!

Страница 94/104

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

16.04.2017

ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА БИЗНЕСА ДОСЕГА ЛИДЕРИТЕ СА ИМАЛИ НЕ ЕДИН ИЛИ ДВА ТРУДНИ ПЕРИОДА, ПРЕЗ
КОИТО БЪДЕЩЕТО НА БИЗНЕСА ДА Е ЗАВИСЕЛО ИЗЦЯЛО И САМО ОТ ЕДНО ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТЯХНО БИЗНЕС
РЕШЕНИЕ.
Със сигурност се е случило тогава, когато бизнесът e бил в етап на финансова нестабилност, намирали сте се пред
дилемата за цялостна или частична продажба на бизнеса или сте имали сериозни разногласия измежду Вас Партньорите / Акционерите на бизнеса: за каквото и да е ставало дума, някои от Лидерите е трябвало да поеме
сериозната отговорност и вземе ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТРУДНОТО И ВАЖНО РЕШЕНИЕ ЗА БИЗНЕСА, решение, на което
линията между правилния и погрешния избор е била изключително тънка.
Как за в бъдеще да се вземат оптимално правилните решения, които да са винаги в положителен интерес за бизнеса?
Представяме 3 ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СЪЩЕСТВЕНИ СТРАТЕГИИ, необходими при вземането на най-важни и съдбоносни
решения за благополучието на бизнеса?
СТРАТЕГИЯ 1
Дали взетото крайно решение съвпада с оригиналната - първоначална визия на бизнеса?
Колкото повече Лидерите се придържат към основните ценности и към оригиналната бизнес визия, толкова повече има
вероятност да вземат най-правилните решения за техния бизнес...
Повече на bbconsult.bg - (за трудните бизнес решения)
http://obiavidnes.com/obiava/130303/trudnite-resheniya-pri-prodajba-na-biznes

Продажба на бизнес
Не правете ОГРОМНАТА ГРЕШКА, която днес повечето собственици на фирми в България правят ДА "ТРЪБИТЕ" ПУБЛИЧНО, ЧЕ БИЗНЕСЪТ ВИ СЕ ПРОДАВА. Веднъж поемете ли този опасен път, връщане назад
почти няма.
Единствените, които ще бъдат най - щастливи да чуят, че бизнесът се продава, със сигурност ще бъдат Вашите
конкуренти, които ще "тръбят" на всички от бранша НЕ, ЧЕ БИЗНЕСЪТ ВИ Е ЗА ПРОДАЖБА, А ЧЕ ВЕЧЕ СТЕ ВЪН ОТ
БИЗНЕСА И СЕКТОРА, В КОЙТО ОПЕРИРАТЕ.
ЕДИНСТВЕНИЯТ НАЧИН ИЗГОДНО ДА СЕ ПРОДАДЕ ЕДИН БИЗНЕС Е: НИКОГА ДА НЕ СЕ ОБЯВЯВА ЗА
ПРОДАЖБА!
В случай, че един ден се наложи на Лидерите, Акционерите или Собствениците да продадат част от търговските дялове
или целия бизнес на Инвеститори, Потенциални Купувачи или на Техни Бъдещи Партньори, НИКОГА да не правят
огромната грешка с лека ръка да позволят на отсрещната страна да оцени бизнеса им (търговската марка, досегашния
им дългогодишен скъпо струващ положен личен труд, собственото им име и идентична значимост и неповторим талант,
бъдещите печеливши планове и стратегии и, най-вече, трудно завоюваните дългогодишни бизнес връзки с партньори и
клиенти) за "ЖЪЛТИ СТОТИНКИ" или почти само на еквивалента на задълженията към кредитните финансови
институции и бъдат лесно убедени в това, че компанията им едва ли не "НЯМА НИКАКВА ПАЗАРНА СТОЙНОСТ" и
позволят да бъдат сериозно обезличени, крайно обезценени и по този начин САМИ СИ ВКАРАТ АВТОГОЛ.
Повече за продажба на бизнес на bbconsult.bg / Продажба на бизнес
http://obiavidnes.com/obiava/130302/prodajba-na-biznes

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 www.easymoneybg.ovo.bg
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Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/130301/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
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 www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/130300/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Two Worlds II Castle Defense
Two Worlds II Castle Defense, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/130299/two-worlds-ii-castle-defense

Planet GSD-803PD
Planet GSD-803PD, 8x 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet ports, PoE
http://obiavidnes.com/obiava/130298/planet-gsd-803pd

Planet GSD-808HP
Planet GSD-808HP, 8x 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet ports, PoE
http://obiavidnes.com/obiava/130297/planet-gsd-808hp

Planet GSW-2401
Planet GSW-2401, 24x 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet ports
http://obiavidnes.com/obiava/130296/planet-gsw-2401

Planet GSW-1601
Planet GSW-1601, 16x 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet ports
http://obiavidnes.com/obiava/130295/planet-gsw-1601

Planet GSD-1603
Planet GSD-1603, 16x 10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet ports
http://obiavidnes.com/obiava/130294/planet-gsd-1603
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Planet GSD-803
Planet GSD-803, 8x 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet ports
http://obiavidnes.com/obiava/130293/planet-gsd-803

РАБОТА БЕЗ ШЕФ И РАБОТНО ВРЕМЕ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи!!! www. rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/130292/rabota-bez-shef-i-rabotno-vreme

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ НАДОМНА РАБОТА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи!!! www. rabotazavseki. simplesite. com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600 800 лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/130291/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Planet GSD-804
Planet GSD-804, 8x 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet ports
http://obiavidnes.com/obiava/130290/planet-gsd-804

Фирма за професионално почистване Пловдив
Фирма EUROCLEAR е създадена в началото на 2005 г. с предмет на дейност в две основни направления - Корпоративно и
Домашно почистване.
Корпоративното почистване е насочено изцяло към корпоративни обекти търговски центрове, административни сгради,
индустриални предпреятия, офис помещения, складови бази, болнични заведения, държавни учреждения и др.
http://obiavidnes.com/obiava/130289/firma-za-profesionalno-pochistvane-plovdiv

Спасови Транс - контейнери за извозване на строителни отпадъци
Нашата фирма spasovitrans.com e лицензирана за извозване на строителни отпадъци с контейнери. Предлагаме 4, 7, 8
кубикови контейнери. Извършваме доставки само в град София. предлагаме и товарене на отпадъци.
http://obiavidnes.com/obiava/130288/spasovi-trans---konteyneri-za-izvozvane-na-stroitelni-otpadyci

Planet GSD-504
Planet GSD-504, 5x 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet ports
http://obiavidnes.com/obiava/130287/planet-gsd-504

Климатици Пловдив - Ай Ти Клима
АЙ ТИ КЛИМА ЕООД - Продажба и монтаж на климатици в Пловдив и страната. Битова и промишлена климатизация.
Битови термопомпи. Гаранционен и извънгаранционен сервиз на климатични инсталации.
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http://obiavidnes.com/obiava/130286/klimatici-plovdiv---ay-ti-klima

Planet FGSW-2622VHP
Planet FGSW-2622VHP, 24x 10/100BASE-TX Fast Ethernet ports, 2x 10/100/1000BASE-T TP ports, 2x 1000BASE-X mini-GBIC
SFP ports, PoE
http://obiavidnes.com/obiava/130285/planet-fgsw-2622vhp

ИЗКУПУВАНЕ и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност ...
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за 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
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
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 !
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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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/130284/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност !
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за 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
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
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 !
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 !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
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GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/130283/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeni

ИЗКУПУВАНЕ и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност ...
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за 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
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
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 !
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 !
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/130282/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Planet FNSW-1600P
Planet FNSW-1600P, 16x 10/100Mbps Fast Ethernet ports, PoE
http://obiavidnes.com/obiava/130281/planet-fnsw-1600p

Planet FGSD-910P
Planet FGSD-910P, 8x 10/100Mbps Fast Ethernet ports, 1x 10/100/1000Mbps port, PoE
http://obiavidnes.com/obiava/130280/planet-fgsd-910p

Planet FSD-808HP
Planet FSD-808HP, 8x 10/100Mbps Fast Ethernet ports, PoE
http://obiavidnes.com/obiava/130279/planet-fsd-808hp

Опаковка за пчелен мед – Мече
Опаковка за пчелен мед – Мече. Вместимост 340 гр. Цена – 0,30 лв./бр. www.rolta-plastic.com
http://obiavidnes.com/obiava/130278/opakovka-za-pchelen-med--meche

макара за пчеларска тел от пластмаса
Произвежда макара за пчеларска тел от пластмаса. При добро подреждане може да поеме 250 гр. пчеларска тел. Цена –
0,18 лв/бр. www.rolta-plastic.com
http://obiavidnes.com/obiava/130277/makara-za-pchelarska-tel-ot-plastmasa

Разделители и мишипредпазители за кошери
Разделители и мишипредпазители за кошери от пластма с UV защита. Цена – 0,45 лв. www.rolta-plastic.com
http://obiavidnes.com/obiava/130276/razdeliteli-i-mishipredpaziteli--za-kosheri

Промоция-Апарат за производство на пчелни майки / тип Никот/
Промоция-Апарат за производство на пчелни майки / тип Никот/. Комплекта съдържа: касета с 32 гнезда, 40 маточни
чашки, 20 основи и 20 държача за маточните чашки, 15 предпазни клетки. Цена 32 лв. www.rolta-plastic.com
http://obiavidnes.com/obiava/130275/promociya-aparat-za-proizvodstvo-na-pchelni-mayki--tip-nikot

Пчелни пластмасови основи “Бипакс”
Пчелни пластмасови основи “Бипакс”за магазинни /ДБ-160 мм/ кошери за директна реализация и консумация на
биологично чист пчелен мед.Представляват 10 кутийки с дъна, идентични с релефа на восъчните основи. Пчелите
директно пълнят мед. Свалят се от рамката, поставя се капаче и така се предлагат на пазара.Закрепват се върху
стандартна дървена магазинна рамка. Цена 2,50 лв www.rolta-plastic.com
Пчелни пластмасови основи “Бипакс” за многокорпусни /ЛР-230 мм/ кошери за директна реализация и консумация на
биологично чист пчелен мед.Представляват 20 кутийки с дъна, идентични с релефа на восъчните основи. Пчелите
директно пълнят мед. Свалят се от рамката, поставя се капаче и така се предлагат на пазара.Закрепват се върху
стандартна дървена магазинна рамка. Цена 3,80 лв www.rolta-plastic.com
http://obiavidnes.com/obiava/130274/pchelni-plastmasovi-osnovi--bipaks

Прелки за кошери
Прелки за кошери от пластмаса, устойчиви на UV лъчи -модел мече– 0,30лв/бр.; модел детелина – 0,35лв./бр..
www.rolta-plastic.com
http://obiavidnes.com/obiava/130273/prelki-za-kosheri
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цифри от пластмаса за пчелни кошери
Произвежда цифри от пластмаса за пчелни кошери.Комплект от 1 до 13. Височина на цифрите – 42мм.Цена 0, 65 лв.
/к-т . www.rolta-plastic.com
http://obiavidnes.com/obiava/130272/cifri-ot-plastmasa-za-pchelni-kosheri

Валяци за разпечатване на пчелни пити
Валяци за разпечатване на пчелни пити с широчина на разпечатващата част – 115 мм., 65 мм. и 30 мм. ( последното се
използва и за разрушаване на запечатано търтеево пило на пчелните пити). Ролките на валяците за разпечатване са
изработени от много твърда пластмаса – удароустойчив полистирол. Те са с диаметър от 47 мм., като височината
остриетата са 11 мм., за минимално запълване с восък и мед и лесно почистване. Разстоянието между върховете на
остриетата е равно на стъпката между килийките на пчелната пита, с цел минимално разрушаване на последната.
www.rolta-plastic.com.
http://obiavidnes.com/obiava/130271/valyaci--za-razpechatvane-na-pchelni-piti

Пчелни пластмасови основи с килийки 4,9 мм.
Пчелни пластмасови основи с килийки 4,9 мм. – към регресивен размер без преход. За многокорпусни рамки
(Лангстрот-Рут) Цена за рамка ( двете полуоснови) – 0,85 лв. За Дадан-Блат/плодникови/ .цена 1,10 лв.
www.rolta-plastic.com
http://obiavidnes.com/obiava/130270/pchelni-plastmasovi-osnovi-s-kiliyki-49-mm

пчелогонки за пчелни кошери
Произвежда пчелогонки за кошери: модел Морска звезда с 6 изхода - 0,90 лв; модел Ин-Ян с 2 изхода - 1,30 лв; модел
Трипъл с 3 изхода - 0,60 лв; модел Ромб с 2 изхода - 0,90 лв; кръгла с 6 изхода- 0,80 лв. www.rolta-plastic.com
http://obiavidnes.com/obiava/130269/pchelogonki-za-pchelni-kosheri

Промоция-Апарат за производство на пчелни майки /тип Йентер/
Промоция-Апарат за производство на пчелни майки /тип Йентер/.(с награда от Пчеларско изложение Плевен 2015). Цена
45 лв. В комплекта: касета с 60 гнезда, 60 маточни чашки и 60 дънца, 40 държача. Предпазните клетки (0,50 лв) се
закупуват допълнително. www.rolta-plastic.com
Апаратът не е бил в пчелен кошер за предварително изграждане на восъчни килийки, което носи риск от пренасяне на
болести.
http://obiavidnes.com/obiava/130268/promociya-aparat-za-proizvodstvo-na-pchelni-mayki-tip-yenter

Пчелни пластмасови полуизградени основи
Пчелни пластмасови полуизградени основи/цена за двете полуоснови/: плодникови ДБ-1,10 лв.; магазинни ДБ- 0,67 лв.;
многокорпусни ЛР – 0,85 лв. www.rolta-plastic.com
http://obiavidnes.com/obiava/130267/pchelni-plastmasovi-poluizgradeni-osnovi

връхчета за огради и решетки
Произвежда пики - връхчета за огради и решетки /пластмасови/ за размери квадратни тръби от 15х15 до 25х25мм. 0,35 лв./бр. www.rolta-plastic.com
http://obiavidnes.com/obiava/130266/vryhcheta-za-ogradi--i-reshetki

Planet FGSW-2620
Planet FGSW-2620, 24x 10/100BASE-TX Fast Ethernet ports, 2x 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet ports
http://obiavidnes.com/obiava/130265/planet-fgsw-2620

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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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 www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/130264/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ЗА ВСЕКИ
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 www.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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/130263/dopylnitelni-dohodi-za-vseki

Planet FNSW-2401
Planet FNSW-2401, 24x 10/100Mbps Fast Ethernet ports
http://obiavidnes.com/obiava/130262/planet-fnsw-2401

Planet FNSW-1601
Planet FNSW-1601, 16x 10/100Mbps Fast Ethernet ports
http://obiavidnes.com/obiava/130261/planet-fnsw-1601

Търся надомна работа
На 57 години съм и търся надомна работа,която държа да е производство.
http://obiavidnes.com/obiava/130260/tyrsya-nadomna-rabota

Търся работа като невъоръжена охрана
На 57 години съм и разполагам с документи за изкарани:1.курс за охрана и 2.курс по безопасно боравене с огнестрелно
оръжие,а имам и над 8 години опит в охранителната дейност.Сега търся работа,като невъоръжена охрана близо до
Люлин,за минимум 550 лева заплата НЕТО /без ваучери/,на трудов договор,при график:само нощем или на 24 часа
дежурство-72 почива.Искам,ако има възможност,на обекта,на който ще работя,да давам и допълнителни дежурства.
http://obiavidnes.com/obiava/130259/tyrsya-rabota-kato-nevyoryjena-ohrana

Искам да се запозная с жена от 45 до 52 години
На 57 години съм и до себе си искам да имам мъжко момиче.Да сме взаимозаменяеми в домакинската работа и в
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преодоляване на житейското злободневие.Не възприемам жена с наднормено тегло,тя трябва да има стил на
обличане,да се поддържа без маниакалност.Задължително да имаме допирни точки в областта на литература,музика,в
обич към децата,цветя и кучета.Желателно е да няма претеснения да изрази позиция,но с усет:къде,кога,какво и колко
може да очаква.Истината е ключ към кристални взаимоотношения и себераздаване.
http://obiavidnes.com/obiava/130258/iskam-da-se-zapoznaya-s-jena-ot-45-do-52-godini

Искам да се запозная с жена от 45 до 52 години
На 57 години съм и до себе си искам да имам мъжко момиче.Да сме взаимозаменяеми в домакинската работа и в
преодоляване на житейското злободневие.Не възприемам жена с наднормено тегло,тя трябва да има стил на
обличане,да се поддържа без маниакалност.Задължително да имаме допирни точки в областта на литература,музика,в
обич към децата,цветя и кучета.Желателно е да няма претеснения да изрази позиция,но с усет:къде,кога,какво и колко
може да очаква.Истината е ключ към кристални взаимоотношения и себераздаване.
http://obiavidnes.com/obiava/130257/iskam-da-se-zapoznaya-s-jena-ot-45-do-52-godini

Planet FSD-1606
Planet FSD-1606, 16x 10/100Mbps Ethernet ports
http://obiavidnes.com/obiava/130256/planet-fsd-1606

Planet SW-804
Planet SW-804, 8x 10/100Mbps Fast Ethernet ports
http://obiavidnes.com/obiava/130255/planet-sw-804

Мрежови адаптер Planet ENW-9701
Мрежови адаптер Planet ENW-9701, от PCI-E x1 към 1000Base-SX/LX SFP
http://obiavidnes.com/obiava/130254/mrejovi-adapter-planet-enw-9701

Мрежови адаптер Planet ENW-9605
Мрежови адаптер Planet ENW-9605, от PCI към RJ-45(10/100/1000Mbps)
http://obiavidnes.com/obiava/130253/mrejovi-adapter-planet-enw-9605
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