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БЕЗ РЕМОНТ и ИЗЛИШНИ РАЗХОДИ! НАНО ДОБАВКИ „РиМЕТ”за ДВИГАТЕЛИ!
Високотехнологичната НАНО ДОБАВКА „РиМЕТ” успешно възстановява износването на двигателя, скорости и
диференциали чрез нано частици – БЕЗ РЕМОНТ !
Лесен за употреба, достатъчно е да излеете„РиМЕТ” в маслото на двигателя или скорости, а налягането образува нов
микро слой в износените места - от три вида нано частици.
ЕФЕКТА е ДЪЛГОТРАЕН – 50 000 км. и след смяна на маслото:
1. Увеличава компресията и мощността на двигателя.
2. Намалява разхода на гориво до 3 %.
3. Спира разхода на масло в буталната група.
4. Увеличава моторесурса на двигател, скорости и диференциали.
5. Премахва шум и вибрации на двигател, скорости и диференциали.
ИНФОРМАЦИЯ, ПОРЪЧКИ ЗА СТРАНАТА В ОНЛАЙН МАГАЗИН: www.rimetbg.com
ДОСТАВКА чрез куриерска фирма ЕКОНТ с наложен платеж.
„РиМЕТ” е сертифициран по ISO 9001:2008 от BUREAU VERITAS Certification.
Качеството на продукта се гарантира едиствено от Официалния представител за България: www.rimetbg.com
Информация: 0888730087, 0878260718
http://obiavidnes.com/obiava/84107/bez-remont-i-izlishni-razhodi-nano-dobavki-rimetza-dvigateli

TP-Link TL-ANT2412D
TP-Link TL-ANT2412D, не-насочена 12dBi антена, N-type ж
http://obiavidnes.com/obiava/84330/tp-link-tl-ant2412d

TP-Link TL-ANT24EC6N
TP-Link TL-ANT24EC6N, удължителен 6м кабел, конектор N-type м
http://obiavidnes.com/obiava/84329/tp-link-tl-ant24ec6n

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ , ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА- БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ.Складове за
сортиране на плодове,за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.Строителство-всички професии.Заварчици
СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро. НЕ Е
НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Чешкият език е славянски,което благоприятства бързото преодоляване на езиковата
бариера.Заминаване веднага.ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.РАБОТИМ БЕЗ
ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ.За групи от 6-7 човека подсигуряваме микробус от България до
Чехия.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/84366/rabota-v-chehiya-za-myje--jeni-i-semeystva--bez-komision-v-bylgariya

ПРЕДЛАГАМЕ РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ.Складове за
сортиране на плодове,за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.Строителство-всички професии.Заварчици
СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро. НЕ Е
НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Чешкият език е славянски,което благоприятства бързото преодоляване на езиковата
бариера.Заминаване веднага.ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.РАБОТИМ БЕЗ
ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ.За групи от 6-7 човека подсигуряваме микробус от България до
Чехия.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/84365/predlagame-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ЛЕГАЛНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
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БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ.Складове за
сортиране на плодове,за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.Строителство-всички професии.Заварчици
СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро. НЕ Е
НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Чешкият език е славянски,което благоприятства бързото преодоляване на езиковата
бариера.Заминаване веднага.ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.РАБОТИМ БЕЗ
ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ.За групи от 6-7 човека подсигуряваме микробус от България до
Чехия.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/84364/chehiya-legalna-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ - ЗАМИНАВАНЕ ВЕДНАГА

БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ

Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ.Складове за
сортиране на плодове,за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.Строителство-всички професии.Заварчици
СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро. НЕ Е
НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Чешкият език е славянски,което благоприятства бързото преодоляване на езиковата
бариера.Заминаване веднага.ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.РАБОТИМ БЕЗ
ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ.За групи от 6-7 човека подсигуряваме микробус от България до
Чехия.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/84363/rabota-v-chehiya----zaminavane-vednaga----bez--komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ.Складове за
сортиране на плодове,за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.Строителство-всички професии.Заварчици
СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро. НЕ Е
НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Чешкият език е славянски,което благоприятства бързото преодоляване на езиковата
бариера.Заминаване веднага.ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.РАБОТИМ БЕЗ
ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ.За групи от 6-7 човека подсигуряваме микробус от България до
Чехия.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/84362/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-bez-komision-v-bylgariya

СИГУРНА РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ.Складове за
сортиране на плодове,за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.Строителство-всички професии.Заварчици
СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро. НЕ Е
НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Чешкият език е славянски,което благоприятства бързото преодоляване на езиковата
бариера.Заминаване веднага.ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.РАБОТИМ БЕЗ
ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ.За групи от 6-7 човека подсигуряваме микробус от България до
Чехия.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/84361/sigurna-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ , ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА- БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ.Складове за
сортиране на плодове,за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.Строителство-всички професии.Заварчици
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СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро. НЕ Е
НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Чешкият език е славянски,което благоприятства бързото преодоляване на езиковата
бариера.Заминаване веднага.ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.РАБОТИМ БЕЗ
ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ.За групи от 6-7 човека подсигуряваме микробус от България до
Чехия.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/84360/rabota-v-chehiya-za-myje--jeni-i-semeystva--bez-komision-v-bylgariya

ПРЕДЛАГАМЕ РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ.Складове за
сортиране на плодове,за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.Строителство-всички професии.Заварчици
СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро. НЕ Е
НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Чешкият език е славянски,което благоприятства бързото преодоляване на езиковата
бариера.Заминаване веднага.ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.РАБОТИМ БЕЗ
ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ.За групи от 6-7 човека подсигуряваме микробус от България до
Чехия.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/84359/predlagame-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ЛЕГАЛНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ.Складове за
сортиране на плодове,за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.Строителство-всички професии.Заварчици
СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро. НЕ Е
НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Чешкият език е славянски,което благоприятства бързото преодоляване на езиковата
бариера.Заминаване веднага.ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.РАБОТИМ БЕЗ
ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ.За групи от 6-7 човека подсигуряваме микробус от България до
Чехия.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/84358/chehiya-legalna-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ - ЗАМИНАВАНЕ ВЕДНАГА

БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ

Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ.Складове за
сортиране на плодове,за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.Строителство-всички професии.Заварчици
СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро. НЕ Е
НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Чешкият език е славянски,което благоприятства бързото преодоляване на езиковата
бариера.Заминаване веднага.ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.РАБОТИМ БЕЗ
ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ.За групи от 6-7 човека подсигуряваме микробус от България до
Чехия.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/84357/rabota-v-chehiya----zaminavane-vednaga----bez--komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ.Складове за
сортиране на плодове,за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.Строителство-всички професии.Заварчици
СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро. НЕ Е
НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Чешкият език е славянски,което благоприятства бързото преодоляване на езиковата
бариера.Заминаване веднага.ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.РАБОТИМ БЕЗ
ПОСРЕДНИЦИ И КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ.За групи от 6-7 човека подсигуряваме микробус от България до
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Чехия.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/84356/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-bez-komision-v-bylgariya

TP-Link TL-ANT5823B
TP-Link TL-ANT5823B, насочена външна антена, 5GHz, 23dBi, конектор N-type ж
http://obiavidnes.com/obiava/84328/tp-link-tl-ant5823b

TP-Link TL-ANT5830B
TP-Link TL-ANT5830B, параболична насочена антена, 5GHz, 30dBi, конектор N-type ж
http://obiavidnes.com/obiava/84327/tp-link-tl-ant5830b

Чехия - свободни работни позиции
Мъже , жени , семейства до 55 год. за работа в хлебопекарни, сладкарски цехове, цех за сандвичи, завод за пластмасови
изделия, фабрика за парфюми, склад за сортиране на плодове и зеленчуци, камериерки, фабрика за пастет, месокомбинат,
оранжерии, цех за салати, хартиена фабрика, цех за лепене на рекламни стикери, бояджийски цех, фабрика за бисквити,
селско стопанство и животновъдство, складови работници ,оранжерии , персонал за почистване и перални помещения .
Заплати от 700 -900 евро в зависимост от позициите.
Към всички оферти се дава седмичен аванс от 40 евро ( 1000 крони ) . Заплатата е на следващия месец от 10 – 20-сто
число за предходния . Не се изиска владеене на език , подсигурена квартира ( към някои от позициите е безплатна ) ,
трудов договор , осигуровки . Настаняват Ви в квартири тип двустайни апартаменти. Консумативите са за сметка на
работодателя . При интерес от Ваша страна предоставяме всички необходими документи на Чешката фирма за
консултантски услуги , както лиценз и сертификат на фирмата . Заминаване групово или индивидуално.
Телефони за връзка : 0878 023 468 , 0892 976 509
Skype : rabota.eu
http://obiavidnes.com/obiava/84355/chehiya---svobodni-rabotni-pozicii

Чехия - строителни работници
Набираме персонал за работа в строителството в Чехия на следните позиции :
1.Общи работници - 3.5 - 4 евро на час .
2.Арматуристи - 5 евро на час .
3. Зидаро-мазачи - 6 евро на час .
4. Изолация - 9 евро на квадрат .
5. Фаянс, теракот , шпакловка , гипсокартон – 6 евро на час .
Заплата 1100 – 1300 евро , зависи от позицията . Седмичен аванс , трудов договор , осигуровки, подсигурена квартира.
Подписва се трудов договор , не се изисква владеенето на език . Заминаване индивидуално или групово .
Телефони за връзка : 0878 023 468 , 0892 976 509
Skype: rabota.eu
http://obiavidnes.com/obiava/84354/chehiya---stroitelni-rabotnici

TP-Link TL-PoE200
TP-Link TL-PoE200, захранване чрез Ethernet, 48V/0.5A, 24W
http://obiavidnes.com/obiava/84325/tp-link-tl-poe200

TP-Link TL-WN951N
TP-Link TL-WN951N, 300Mbps Wireless-N, PIC Adapter
http://obiavidnes.com/obiava/84323/tp-link-tl-wn951n

ТЪРГОВСКО ПРАВО - Покупко - Продажба на Фирми със Задължения. Предлагаме перфектно
съдействие за освобождаване от отговорност !!!
ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД ,
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ЕАД и Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
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 !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското/фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
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17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/84353/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya-predlagame-perfekt

КУПУВАМЕ БИЗНЕС ..... ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД ,
ЕАД и Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
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 !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското/фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
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6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/84352/kupuvame-biznes--firmi-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-ch

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД ,
ЕАД и Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
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Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
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 !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското/фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
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noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/84351/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

TP-Link TL-WR1042ND
TP-Link TL-WR1042ND, мострена бройка, 300Mbps Wireless-N Router + 4Port Gigabit Switch, 1xUSB, 2 антени
http://obiavidnes.com/obiava/84321/tp-link-tl-wr1042nd

77" (195.6cm) Интерактивна дъска Hitachi StarBoard (FX-DUO-77S)
77" (195.6cm) Интерактивна дъска Hitachi StarBoard (FX-DUO-77S), инфрачервен сензор, USB
http://obiavidnes.com/obiava/84320/77-1956cm-interaktivna-dyska-hitachi-starboard-fx-duo-77s

КУПУВАМЕ ФИРМИ-Покупко - Продажба На Бизнес
Адвокатска Кантора "investconsult Group"-КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД СД-Оказваме юридическо съдействие за
изкупуване и прехвърляне на фирми със задължения и юридически-данъчни проблеми.
Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
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.
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 Законното Решение на Вашия проблем.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
Освобождаваме Ви от финансова,Юридическа и Солидарна отговорност.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Адвокатска Кантора "investconsult Group"
тел. за контакт от цялата страна / 0897 55 83 20 / 0876 80 43 53 /
За повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
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 !
http://obiavidnes.com/obiava/84350/kupuvame-firmi-pokupko---prodajba-na-biznes

Купуваме фирми със задължения.Освобождаваме от отговорност .
Адвокатска Кантора "investconsult Group"-КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД СД-Оказваме юридическо съдействие за
изкупуване и прехвърляне на фирми със задължения и юридически-данъчни проблеми.
Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
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.
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 Законното Решение на Вашия проблем.
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ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
Освобождаваме Ви от финансова,Юридическа и Солидарна отговорност.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Адвокатска Кантора "investconsult Group"
тел. за контакт от цялата страна / 0897 55 83 20 / 0876 80 43 53 /
За повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
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 !
http://obiavidnes.com/obiava/84349/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniyaosvobojdavame-ot-otgovornost-

Купуваме фирми със задължения.Освобождаваме от отговорност за 1 час.
Адвокатска Кантора "investconsult Group"-КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД СД-Оказваме юридическо съдействие за
изкупуване и прехвърляне на фирми със задължения и юридически-данъчни проблеми.
Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
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.
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 Законното Решение на Вашия проблем.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
Освобождаваме Ви от финансова,Юридическа и Солидарна отговорност.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Адвокатска Кантора "investconsult Group"
тел. за контакт от цялата страна / 0897 55 83 20 / 0876 80 43 53 /
За повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
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 !
http://obiavidnes.com/obiava/84348/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniyaosvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

90" (228.6cm) Интерактивна дъска Hitachi StarBoard (Link EZ)
90" (228.6cm) Интерактивна дъска Hitachi StarBoard (Link EZ), инфрачервен сензор, USB
http://obiavidnes.com/obiava/84318/90-2286cm-interaktivna-dyska-hitachi-starboard-link-ez

84"(213
84"(213,36cm) Интерактивна дъска IQ Board DVT, USB
http://obiavidnes.com/obiava/84317/84213
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Циклене на паркет Стара Загора,Раднево,Казанлък
Циклене, редене, пренареждане, шлайфане на паркети в Стара Загора, Раднево, Нова Загора, Казанлък тел.
0894830138.Професионално, безпрахово циклене на естествен паркет и дюшеме с последен модел валови и дискови машини
Bona.Фирма Акция 2010 предлага безпрахово циклене на естествен паркет, лакиране, редене и фугиране и безплатна
консултация от професионалисти.Работим без почивен ден.Нашите професионалисти с дългогодишен опит в тази
дейност гарантират безупречен резултат. Разполагаме и с пълна гама маркови лакове допринасящи за дълготраен
естетически вид и лесна поддръжка на подовите настилки.
http://obiavidnes.com/obiava/84347/ciklene-na-parket-stara-zagoraradnevokazanlyk

Циклене на паркет Бургас с технологично оборудване Bona
В технологично отношение Фирма Акция 2010 разполага с последно поколение високо производителни шведски машини
Bona System, произведени 2012 и 2013г. Те са предназначени за професионална обработка на дървени подови настилки от
естествен м-л и са 100% безпрахови. Чрез тяхната изключителна мощност и ефикасно прахозасмукване, резултатите са
безупречни. Благодарение на Bona System и нашите професионалисти, Вашия под ще се превърне в огледало на дома Ви.
http://ciklene-parket-burgas.com/
http://obiavidnes.com/obiava/84346/ciklene-na-parket-burgas-s-tehnologichno-oborudvane-bona

TP-Link MC110CS Single-Mode Media Converter
TP-Link MC110CS Single-Mode Media Converter
http://obiavidnes.com/obiava/84316/tp-link-mc110cs-single-mode-media-converter

TP-Link MC111CS WDM Media Converter
TP-Link MC111CS WDM Media Converter
http://obiavidnes.com/obiava/84314/tp-link-mc111cs-wdm-media-converter

ТЪРГОВСКО ПРАВО - Покупко - Продажба на Фирми със Задължения. Предлагаме перфектно
съдействие за освобождаване от отговорност !!!
ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД ,
ЕАД и Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
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 !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското/фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
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1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/84345/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya-predlagame-perfekt

TP-Link MC112CS 10/100Mbps WDM Media Converter
TP-Link MC112CS 10/100Mbps WDM Media Converter
http://obiavidnes.com/obiava/84313/tp-link-mc112cs-10100mbps-wdm-media-converter

TP-Link MC200CM Gigabit Multi-Mode Media Converter
TP-Link MC200CM Gigabit Multi-Mode Media Converter

Страница 12/97

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

13.07.2014

http://obiavidnes.com/obiava/84311/tp-link-mc200cm-gigabit-multi-mode-media-converter

TP-Link MC220L Gigabit SFP Media Converter
TP-Link MC220L Gigabit SFP Media Converter
http://obiavidnes.com/obiava/84310/tp-link-mc220l-gigabit-sfp-media-converter

Canon EOS 6D Body
Canon EOS 6D Body, GPS, WiFi, 20.2Mpix, 3" (7.62cm) дисплей, miniHDMI, SDHC/SDXC
http://obiavidnes.com/obiava/84309/canon-eos-6d-body

Товарни превози с бус до 1500 кг
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/59413/tovarni-prevozi-s-bus-do-1500-kg

Товарни превози
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/61067/tovarni-prevozi

Транспортни услуги за София
Транспортни услуги за София
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/84344/transportni-uslugi-za-sofiya

ЛЕНТА
ЗА
МАТРИЧЕН
ПРИНТЕР
STAR
LC
15/24-10/24-15/24-20/24-100/24-200/NX1500/2420/XB24-10/24-15/24-20/24-25/24-200/24-250/XR1000/10
20/1500/1520/ZA200/250 - Black - заб.: 13mm/6.5m.
ЛЕНТА
ЗА
МАТРИЧЕН
ПРИНТЕР
STAR
LC
15/24-10/24-15/24-20/24-100/24-200/NX1500/2420/XB24-10/24-15/24-20/24-25/24-200/24-250/XR1000/1020/1500/1520/ZA200/2
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50 - Black - заб.: 13mm/6.5m.
http://obiavidnes.com/obiava/84308/lenta-za-matrichen-printer-star-lc-1524-1024-1524-2024-10024-200nx15002420

7" (17.78cm) GoClever TAB QUANTUM 700
7" (17.78cm) GoClever TAB QUANTUM 700, бял, двуядрен Allwinner A23 1.5GHz, 512MB RAM, 4GB вградена памет (+Micro
SD слот), 0.3Mpix camera, Wi-Fi 802.11n, Android, 275g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/84307/7-1778cm-goclever-tab-quantum-700

Кабел Usb към Micro USB/Mini USB/Apple-Samsung
Кабел Usb към Micro USB/Mini USB/Apple-Samsung
http://obiavidnes.com/obiava/84343/kabel-usb-kym-micro-usbmini-usbapple-samsung-

TP-Link TL-SL3452 JetStream 48-Port 10/100Mbps + 4-Port Gigabit L2 Managed Switch
TP-Link TL-SL3452 JetStream 48-Port 10/100Mbps + 4-Port Gigabit L2 Managed Switch
http://obiavidnes.com/obiava/84342/tp-link-tl-sl3452-jetstream-48-port-10100mbps--4-port-gigabit-l2-managed-switc

Netgear JWNR2010
Netgear JWNR2010, 300Mbps Wireless-N Router, 4Port Switch
http://obiavidnes.com/obiava/84341/netgear-jwnr2010

TP-Link MA180 3.75G HSUPA USB Adapter
TP-Link MA180 3.75G HSUPA USB Adapter, microSD card reader
http://obiavidnes.com/obiava/84340/tp-link-ma180-375g-hsupa-usb-adapter

TP-Link MA260 3G HSPA+ USB Adapter
TP-Link MA260 3G HSPA+ USB Adapter
http://obiavidnes.com/obiava/84339/tp-link-ma260-3g-hspa-usb-adapter

ЧЕХИЯ-ЛЕГАЛНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без посредници в България.Складове за сортиране на подове,за
промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за производство на
гуми,за
боядисване
на
джанти
и
детайли,за
сортиране
на
пластмасови
бутилки,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.Строителство-всички професии.Заварчици
СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.
(бел.)Чехия е държава със стабилни и развити промишленост и селско стопанство.Безработицата не надвишава
средните стойности за европейските икономики.В качеството си на страни членки на ЕС България и Чехия имат
хармонизирано трудово законодателство.НЕ Е НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Чешкият език е славянски,което
благоприятства бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага.ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и
НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.За групи от 6-7 човека подсигуряваме микробус от България до
Чехия.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/84338/chehiya-legalna-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без посредници в България.Складове за сортиране на подове,за
промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за производство на
гуми,за
боядисване
на
джанти
и
детайли,за
сортиране
на
пластмасови
бутилки,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.Строителство-всички професии.Заварчици
СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.

Страница 14/97

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

13.07.2014

(бел.)Чехия е държава със стабилни и развити промишленост и селско стопанство.Безработицата не надвишава
средните стойности за европейските икономики.В качеството си на страни членки на ЕС България и Чехия имат
хармонизирано трудово законодателство.НЕ Е НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Чешкият език е славянски,което
благоприятства бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага.ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и
НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.За групи от 6-7 човека подсигуряваме микробус от България до
Чехия.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/84337/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ , ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА- БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без посредници в България.Складове за сортиране на подове,за
промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за производство на
гуми,за
боядисване
на
джанти
и
детайли,за
сортиране
на
пластмасови
бутилки,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.Строителство-всички професии.Заварчици
СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.
(бел.)Чехия е държава със стабилни и развити промишленост и селско стопанство.Безработицата не надвишава
средните стойности за европейските икономики.В качеството си на страни членки на ЕС България и Чехия имат
хармонизирано трудово законодателство.НЕ Е НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Чешкият език е славянски,което
благоприятства бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага.ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и
НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.За групи от 6-7 човека подсигуряваме микробус от България до
Чехия.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/84336/rabota-v-chehiya-za-myje--jeni-i-semeystva--bez-komision-v-bylgariya

ПРЕДЛАГАМЕ РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без посредници в България.Складове за сортиране на подове,за
промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за производство на
гуми,за
боядисване
на
джанти
и
детайли,за
сортиране
на
пластмасови
бутилки,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.Строителство-всички професии.Заварчици
СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.
(бел.)Чехия е държава със стабилни и развити промишленост и селско стопанство.Безработицата не надвишава
средните стойности за европейските икономики.В качеството си на страни членки на ЕС България и Чехия имат
хармонизирано трудово законодателство.НЕ Е НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Чешкият език е славянски,което
благоприятства бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага.ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и
НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.За групи от 6-7 човека подсигуряваме микробус от България до
Чехия.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/84335/predlagame-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ЛЕГАЛНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без посредници в България.Складове за сортиране на подове,за
промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за производство на
гуми,за
боядисване
на
джанти
и
детайли,за
сортиране
на
пластмасови
бутилки,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.Строителство-всички професии.Заварчици
СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.
(бел.)Чехия е държава със стабилни и развити промишленост и селско стопанство.Безработицата не надвишава
средните стойности за европейските икономики.В качеството си на страни членки на ЕС България и Чехия имат
хармонизирано трудово законодателство.НЕ Е НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Чешкият език е славянски,което
благоприятства бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага.ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и
НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.За групи от 6-7 човека подсигуряваме микробус от България до
Чехия.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/84334/chehiya-legalna-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ - ЗАМИНАВАНЕ ВЕДНАГА

БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ

Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без посредници в България.Складове за сортиране на подове,за
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промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за производство на
гуми,за
боядисване
на
джанти
и
детайли,за
сортиране
на
пластмасови
бутилки,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.Строителство-всички професии.Заварчици
СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.
(бел.)Чехия е държава със стабилни и развити промишленост и селско стопанство.Безработицата не надвишава
средните стойности за европейските икономики.В качеството си на страни членки на ЕС България и Чехия имат
хармонизирано трудово законодателство.НЕ Е НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Чешкият език е славянски,което
благоприятства бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага.ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и
НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.За групи от 6-7 човека подсигуряваме микробус от България до
Чехия.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/84333/rabota-v-chehiya----zaminavane-vednaga----bez--komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без посредници в България.Складове за сортиране на подове,за
промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за производство на
гуми,за
боядисване
на
джанти
и
детайли,за
сортиране
на
пластмасови
бутилки,за
шивачки,перални,печатници,европалети,бирена фабрика.Селско стопанство.Строителство-всички професии.Заварчици
СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.
(бел.)Чехия е държава със стабилни и развити промишленост и селско стопанство.Безработицата не надвишава
средните стойности за европейските икономики.В качеството си на страни членки на ЕС България и Чехия имат
хармонизирано трудово законодателство.НЕ Е НУЖНО ЗНАНИЕ НА ЕЗИК.Чешкият език е славянски,което
благоприятства бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага.ПОСРЕЩАНЕ на автобуса и
НАСТАНЯВАНЕ директно при работодателя.За групи от 6-7 човека подсигуряваме микробус от България до
Чехия.Записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/84332/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-bez-komision-v-bylgariya

TP-Link TL-ANT200PT
TP-Link TL-ANT200PT, 0,5 м "pigtail" преходник N-type(м) -> RP-SMA(ж), 50cm
http://obiavidnes.com/obiava/84331/tp-link-tl-ant200pt

ЧЕХИЯ БЕЗ КОМИСИОН ПОСТОЯННА РАБОТА
БЕЗ ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ И ЧЕХИЯ. ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства без ограничение на годините,заплата 600 евро,всяка
седмица аванс 1000 крони,еквивалент на 40 евро,безплатна квартира,безплатен транспорт до работното място. БЕЗ
ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ. ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства за европалети,заводи,цехове,пекарна,пералня,сервиз за боядисване
на джанти,фабрики,складове,цех за ламинат,цех за млека,склад за перилни препарати,склад за плодове и много други
позиции,ТД,осигуровки заплата 650-750 евро.Строители и общи работници,заварчици СО2,аргон и други работни
места,заплата 800-1200 евро,ТД,осигуровки.Език не се изисква.Подсигурени квартири.Гарантирано започване на работа и
получаване на възнаграждението. За контакти работни дни от 9 до 16 ч.на тел/факс-082/823446
http://obiavidnes.com/obiava/84326/chehiya-bez-komision-postoyanna-rabota

Електровъдица-електронна въдица
Продавам електровъдица, обхват - 4м, регулируема четота, напрежение 600в, захранване акумолатор 12волта,
12амперчаса или акомулатор от автомобил, защита от прегряване, за реки и малки водоеми, НЕ УБИВА РИБАТА, А Я
ЗАШЕМЕТЯВА за момент цена-200лв,мощна елекровъдица с обхват над 15м,за язовири и по големи водоеми-400лв,мощна
елекровъдица с обхват над 15м,за язовири и по големи водоеми зададени честоти за няколко вида риба,микропроцесорен
контрол ,свободни честоти за програмиране от оператора,защита от прегряване,възможност за регулиране на
мощноста
цена-600лв.гаранция
1
година,доставка
с
еконт
експрес,
поръчка
на-0876494432,видео-http://vbox7.com/play:f72c9f
http://obiavidnes.com/obiava/84324/elektrovydica-elektronna-vydica

Гарантирана работа в Чехия
Мъже , жени , семейства до 55 години за работа в Чехия като неквалифициран персонал на следните позиции : складове
на Кауфланд , Теско , Лидл , Билла , Алберт , Пени маркет , бирена фабрика , завод за Кока Кола , склад за пакетиране на
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санитарни продукти , сортиране на хранителни стоки , персонал за почистване , пекарна , месокомбинат , сладкарски
цех , цех за кисело мляко , фабрика за парфюми , завод за шоколад , оранжерии , завод за производство на пластмасови
изделия , общи работници и др . Заплата от 700 - 900 евро в зависимост от позицията.
Квалифициран персонал : строители , заварчици , шлосери , цех за сухо боядисване ( лаковна) ,
монтажници на
алуминиева и ПВЦ дограма , електро и мотокаристи . Заплата от 900 - 1400 евро в зависимост от позицията.
Трудов договор , социални и здравни осигуровки . Седмичен аванс от 1000 - 1500 крони ( 40 – 60 евро ) до първа заплата ,
която е на 10-то число на следващия месец за предходния, осигурена квартира ( на места безплатна ) . Не се изисква език
. Да се свързват с нас хора само с нагласа за дългосрочна работа .
За ваше спокойствие и сигурност сме осигурили транспорт, с който Ви откарват директно до работодателя, без да Ви
изпращат от София на автобуса и да се притеснявате, дали след като пристигнете ще Ви посрещне някой там .
Телефони за връзка : 0878 023 468 , 0892 976 509
Skype : rabota.eu
http://obiavidnes.com/obiava/84322/garantirana-rabota-v-chehiya

88" (223.5cm) Интерактивна дъска Hitachi StarBoard (FX-DUO-88W)
88" (223.5cm) Интерактивна дъска Hitachi StarBoard (FX-DUO-88W), инфрачервен сензор, USB
http://obiavidnes.com/obiava/84319/88-2235cm-interaktivna-dyska-hitachi-starboard-fx-duo-88w

Математика - индивидуални уроци - град София
Математика - индивидуални уроци - град София
• Уроци за НВО след 4 и 7 клас
• Частни уроци по математика, допълващи обучението в училище - 2- 7 клас
• Подготовка за контролни и класни работи
• Подготовка за математически олимпиади и конкурси
• Индивидуален подход
• Интерактивен метод на обучение
телефон : 0898 753 578
http://obiavidnes.com/obiava/84315/matematika----individualni-uroci---grad-sofiya

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-0888112075-Бургас
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/84312/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-burgas

Dragon Age: Inquisition Deluxe Edition - PRE-ORDER
Dragon Age: Inquisition Deluxe Edition - PRE-ORDER, за XBOX360
http://obiavidnes.com/obiava/84306/dragon-age-inquisition-deluxe-edition---pre-order

Dragon Age: Inquisition + Pre-order Bonus - PRE-ORDER
Dragon Age: Inquisition + Pre-order Bonus - PRE-ORDER, за PC
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http://obiavidnes.com/obiava/84305/dragon-age-inquisition--pre-order-bonus---pre-order

Dragon Age: Inquisition + Pre-order Bonus - PRE-ORDER
Dragon Age: Inquisition + Pre-order Bonus - PRE-ORDER, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/84304/dragon-age-inquisition--pre-order-bonus---pre-order

Dragon Age: Inquisition + Pre-order Bonus - PRE-ORDER
Dragon Age: Inquisition + Pre-order Bonus - PRE-ORDER, за PlayStation 4
http://obiavidnes.com/obiava/84303/dragon-age-inquisition--pre-order-bonus---pre-order

Dragon Age: Inquisition + Pre-order Bonus - PRE-ORDER
Dragon Age: Inquisition + Pre-order Bonus - PRE-ORDER, за XBOX360
http://obiavidnes.com/obiava/84302/dragon-age-inquisition--pre-order-bonus---pre-order

Актьорско майсторство за деца
Art Room сформира групи по актьорско майсторство за деца от 5 до 12 години.
Занятията са един път седмично (събота или неделя) и са с продължителност два академични часа (по 45 мин.) Месечна
такса – 65 лева.
Курсовете стартират от 1-ви октомври 2014 г. и се провеждат в сградата на читалище „Цар Борис III” в кв.
Банишора, гр. София.
Организираме публични спектакли с Студио 5 на НДК и други сцени.
http://obiavidnes.com/obiava/84301/aktyorsko-maystorstvo-za-deca

FIFA 15 + Pre-order Bonus - PRE-ORDER
FIFA 15 + Pre-order Bonus - PRE-ORDER, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84300/fifa-15--pre-order-bonus---pre-order

FIFA 15 + Pre-order Bonus - PRE-ORDER
FIFA 15 + Pre-order Bonus - PRE-ORDER, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/84299/fifa-15--pre-order-bonus---pre-order

FIFA 15 + Pre-order Bonus - PRE-ORDER
FIFA 15 + Pre-order Bonus - PRE-ORDER, за PlayStation 4
http://obiavidnes.com/obiava/84298/fifa-15--pre-order-bonus---pre-order

FIFA 15 + Pre-order Bonus - PRE-ORDER
FIFA 15 + Pre-order Bonus - PRE-ORDER, за XBOX360
http://obiavidnes.com/obiava/84297/fifa-15--pre-order-bonus---pre-order

Частен Детектив-Детективска Агенция Фокс-София, Пловдив, Бургас
Детективска Агенция Фокс с пълна гама детективски услуги за частни лица и фирми.Бързина,точност,ефективност!
Частни детективи - 24 ч.Гарантира 100% Дискретно разследване!
Професионални детективски услуги на територията на България и ЕС
- Безплатни консултации
- Разкриване и доказване на изневери
- Фирмени проучвания
- Консултации на фирми относно сигурността
- Установяване и издирване на лица
- Частен детектив - Разследване
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- Справки на лица, автомобили, телефони и др.
- Издирване на биологични родители
- "Откриване" на скрити микрофони и камери в жилища, автомобили, офиси и др.
- Проверка на телефони и компютри за вграден в тях шпионски софтуер
- GPS системи за проучване и установяване
- Други ефективни детективски услуги !
Дискретността на проведения разговор или разследване е гарантирана
от нашите Частни Детективи.
За контакти:
GSM: 0888400413,0897024504,0879527229
e-mail: detective-fox@infojoker.bg
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/84296/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-sofiya-plovdiv-burgas

FIFA 15 Ultimate Team Edition + Pre-order Bonus - PRE-ORDER
FIFA 15 Ultimate Team Edition + Pre-order Bonus - PRE-ORDER, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/84295/fifa-15-ultimate-team-edition--pre-order-bonus---pre-order

FIFA 15 Ultimate Team Edition + Pre-order Bonus - PRE-ORDER
FIFA 15 Ultimate Team Edition + Pre-order Bonus - PRE-ORDER, за PlayStation 4
http://obiavidnes.com/obiava/84294/fifa-15-ultimate-team-edition--pre-order-bonus---pre-order

FIFA 15 Ultimate Team Edition + Pre-order Bonus - PRE-ORDER
FIFA 15 Ultimate Team Edition + Pre-order Bonus - PRE-ORDER, за XBOX360
http://obiavidnes.com/obiava/84293/fifa-15-ultimate-team-edition--pre-order-bonus---pre-order

Давам под наем етаж от къща , 145 кв. м. - гр. Пловдив
Давам под наем етаж от къща , 145 кв. м. - гр. Пловдив, ул. „Г Кирков” № 73
за офис или за живеене
тел: 0898753578
http://obiavidnes.com/obiava/84291/davam-pod-naem-etaj-ot-kyshta--145--kv-m---gr-plovdiv

Давам под наем етаж от къща , 145 кв. м. - гр. Пловдив
Давам под наем етаж от къща , 145 кв. м. - гр. Пловдив, ул. „Г Кирков” № 73
за офис или за живеене
тел: 0898753578
http://obiavidnes.com/obiava/84292/davam-pod-naem-etaj-ot-kyshta--145--kv-m---gr-plovdiv

Най-добрите оферти за Вас са в All new deals!
AllNewDeals.com е платформа, която обединява всички оферти от уебсайтове и фирми за продажби на стоки и услуги на
едно място. Тук ще намерите едни от най-изгодните оферти, ваучери и др.
Вижте офертите тук: www.allnewdeals.com
http://obiavidnes.com/obiava/84290/nay-dobrite-oferti-za-vas-sa-v-all-new-deals

входни врати
Фирма Борман Комерс е официален дистрибутор за цяла България на най-големите в Европа производители на врати.
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Това което правим ние е обединяване на техните най-добри продукти в своя каталог. Ние тук гарантираме качество и
достъпна цена. Освен това фирмата е представител на най-реномираната и бързо развиваща се българска компания за
изработка на интериорни и входни врати. За повече относно продуктовата гама на Борман Комерс посетете ни на
http://webshop-bg.net/.
http://obiavidnes.com/obiava/84289/vhodni-vrati

Обзавеждане за КУХНИ по проект
На посоченият линк http://stationplast.com/ ще откриете многообразие от интериорно стъкло за врати както и дизайн на
различни кухни. Тук ще имате възможността да проектираме за Вас най-добрата кухня, както и ще се имате
възможността да разгледате богатият набор от врати които предлагаме. Освен всичко това, Вие ще намерите и PVC и
алуминиева дограма на добри цени. Очакваме Ви.
http://obiavidnes.com/obiava/84288/obzavejdane-za-kuhni-po-proekt

Детективска агенция Хамелеон-Детективски услуги на територията на Цялата страна!!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби , издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/84287/detektivska-agenciya-hameleon-detektivski-uslugi-na-teritoriyata-na-cyalata-strana

Пожароустойчиви врати
Предоставяме на Вашето внимание в Борман Комерс широк избор от пожароустойчиви, интериорни и входни врати.
Това към което сме насочени е добрата информираност на нашите клиенти и предоставяме на тях изчерпателна
информация за производителите на всички видове врати, които предлагаме. За повече информация относно дейността
на фирмата и нейният асортимент, посетете следният линк http://проверкана.com/
http://obiavidnes.com/obiava/84286/pojaroustoychivi-vrati

Plants vs. Zombies: Garden Warfare - PRE-ORDER
Plants vs. Zombies: Garden Warfare - PRE-ORDER, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/84285/plants-vs-zombies-garden-warfare---pre-order

Вътрешни интериорни врати
Борман Комерс е фирма, която извършва дистрибуция и внос на входни и интериорни врати в София град. Ние
предлагаме на клиентите сишироко разнообразие от качествени интериорни врати. Относно повече информация за
интериорните врати които предлагаме може да разгледате на http://интериорнивратисофия.com/ или да посетите
магазините ни в София.
http://obiavidnes.com/obiava/84284/vytreshni-interiorni-vrati
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Разнообразие от врати
В Борман Комерс ще имате шанса да намерите голям избор от висококачествени врати, и ще имате възможността да
се потопите в света на вратите. Също така ще намерите широко разнообразие от интериорни, входни и
противопожарни врати. Всичко което искате ще го получите на достъпни цени в магазините ни в цяла София, а на
интернет адрес http://вратисофия.com/ ще намерите информация за нас.
http://obiavidnes.com/obiava/84283/raznoobrazie-ot-vrati

Plants vs. Zombies: Garden Warfare - PRE-ORDER
Plants vs. Zombies: Garden Warfare - PRE-ORDER, за PlayStation 4
http://obiavidnes.com/obiava/84282/plants-vs-zombies-garden-warfare---pre-order

Детективска агенция Авалон-24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и …
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/84281/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi

Маркови дрехи на едро , зарежда магазини 0886378957
Маркови и дизайнерски дрехи, ишлемета, мъжко и дамско - дънки, панталони, блузи, ризи, тениски, поли. рокли, суитчери,
пуловер и, якета, палта, потници, голямо разнообразие от марки и модели, супер качество и цени на едро, зарежда
магазини - 0886378957
http://obiavidnes.com/obiava/84280/markovi-drehi-na-edro--zarejda-magazini-0886378957

The Sims 4 Collectors Edition - PRE-ORDER
The Sims 4 Collectors Edition - PRE-ORDER, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84279/the-sims-4-collectors-edition---pre-order

Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate
Езикова школа Абилити организира курс по общ Английски.- ВТОРОнивоPre -intermediate
Цена 250 лв Продължителност -50 учебни часа.В цената не е включена цената на учебника .
Занятията се провеждат по системата New Headway the Third edition – Pre-Intermediate. Включени са аудио и видео уроци
в учебния план .
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. (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
http://www.abilityschool.eu
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http://obiavidnes.com/obiava/84278/angliyski--vtoronivopreintermediate

Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуална и полу – индивидуална подготовка по Английски език за
изпити IELTS ,TOEFL ,FCE в удобно за Вас време.
Продължителност - 30 занятия.
Цена – 20 лева за занятие .
Таксата за курса включва учебните материали .
Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни материали, съобразени с
нуждите на обучаващите се.
Подготовката включва интерактивни задачи, свързани с изискванията за успешно представяне на изпита за
сертифициране на познанията и уменията :
Четене, слушане и устен отговор на въпрос.
Слушане и устен отговор на въпрос.
Четене, слушане и писмен отговор на въпрос.
Във всички раздели се тестват уменията , като се правят и анализират текущи практически тестове .
Курсистите се обучават в раздела Разговор, като се запознават с типовете въпроси, критериите и изисквания за
оценяване, структурата и времетраенето на отговора .
Те се упражняват върху теста – разговор , като записват гласовете си и така анализират индивидуалното си ниво по
отношение изискванията на задачата и нейното времетраене.
За повече информация:
тел. (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
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/84277/podgotovka-za-izpitiieltstoeflfcecae

cours de bulgare pour
Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/84276/cours-debulgarepourtrangers

Немски език - Индивидуално и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение и в малки групи по Немски език в удобно за Вас време.
Предлагаме посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и
допълнителни материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за
разсрочено плащане.
Цена 10 лева на учебен час
Предлагаме:
Подготовка за сертификати
Подготовка за матури
Подготовка за работа в Германия
Подготовка на деца и ученици
Разговорни курсове за поддържане на езиковата квалификация
За повече информация:
тел. (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
http://www.abilityschool.eu

Страница 22/97

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

13.07.2014

http://obiavidnes.com/obiava/84275/nemski-ezik---individualnoi-v-malki-grupi

The Sims 4 Limited Edition- PRE-ORDER
The Sims 4 Limited Edition- PRE-ORDER, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84274/the-sims-4-limited-edition--pre-order

Преводачески услуги в София
Преводаческа агенция Нов Век извършва стандартни, бързи и експресни преводи на Английски, Немски, Турски, Гръцки,
Португалски, Френски, Италиански, Испански, Арабски, Китайски, Иврит и много други езици. Заверки на преводи на
документи от чужбина и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на актове за раждане, дипломи, академични справки, нотариални актове,
медицински документи, свидетелства за съдимост, съдебни решения и други във всички държавни институции и
чуждестранни посолства в Република България.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/84273/prevodacheski-uslugi--v-sofiya

Unreal Tournament 3
Unreal Tournament 3, за XBOX360
http://obiavidnes.com/obiava/84272/unreal-tournament-3

Железарска работилница търси работа като подизпълнител
Фирма разполагаща със собствена база , заваръчни машини,
абкант 100т ,гилотина, плазми 30А и 60А и много опит е готова
за работа ,като подизпълнител или на ишлеме.
Горки Велинов тел. 0888836591
http://obiavidnes.com/obiava/84271/jelezarska-rabotilnica-tyrsi-rabota-kato-podizpylnitel

Транспорт до 1.2т
Предлагам транспортни услуги с бус 9 куб. до 1.2т
цена по договаряне. Може и с траен ангажимент.
Горки Велинов тел. 0888836591
http://obiavidnes.com/obiava/84270/transport-do-12t

Системи за контрол на достъпа монтаж и гаранция
Изпълнявам поръчки за монтаж на системи за контрол на
достъпа с гаранция 2 години. Също така изработка и монтаж
на нова метална дограма за вход с гаранция 5 години.
Изработваме също и пощенски кутии с високо качество
Имаме богат опит и много изработени обекти в София
които могат да бъдат видяни при желание.
Горки Велинов тел.0888836591
http://obiavidnes.com/obiava/84269/sistemi-za-kontrol-na-dostypa-montaj-i-garanciya

ТЪРГОВСКО ПРАВО - Покупко - Продажба на Фирми със Задължения. Предлагаме перфектно
съдействие за освобождаване от отговорност !!!
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ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД ,
ЕАД и Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
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 !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското/фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд

Страница 24/97

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

13.07.2014

17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/84268/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya-predlagame-perfekt

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРАВНИ УСЛУГИ - ПЕРФЕКТНО СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ФИРМИ СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ ! ИЗКУПУВАНЕ + ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД ,
ЕАД и Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
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 !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското/фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
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6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/84267/specializirani-pravni-uslugi---perfektno-sydeystvie-za-firmi-sys-zadyljeniya--iz

ТЪРГОВСКО ПРАВО - "КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ + ОСВОБОЖДАВАМЕ
ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД ,
ЕАД и Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
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Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
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 !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското/фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
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noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/84266/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД ,
ЕАД и Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
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 !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското/фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
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13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/84265/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД ,
ЕАД и Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
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 !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското/фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
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2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/84264/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

GTA: Grand Theft Auto V - PRE-ORDER
GTA: Grand Theft Auto V - PRE-ORDER, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84263/gta-grand-theft-auto-v---pre-order

Купуваме фирми със задължения.Освобождаваме от отговорност за 1 час.
Адвокатска Кантора "investconsult Group"-КУПУВАМЕ БИЗНЕС АД ЕАД ООД ЕООД СД.
Оказваме юридическо съдействие за изкупуване и прехвърляне на фирми със задължения и юридически-данъчни проблеми.
Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;

Страница 30/97

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

13.07.2014

Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма , ново седалище и адрес за кореспонденция - извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Освобождаваме Ви от финансова,Юридическа и Солидарна отговорност.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Адвокатска Кантора "investconsult Group"
тел. за контакт от цялата страна / 0897 55 83 20 / 0876 80 43 53 /
http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/84262/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniyaosvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Купуваме фирми със задължения.Освобождаваме от отговорност за 1 час.
Адвокатска Кантора "investconsult Group"-КУПУВАМЕ БИЗНЕС АД ЕАД ООД ЕООД СД.
Оказваме юридическо съдействие за изкупуване и прехвърляне на фирми със задължения и юридически-данъчни проблеми.
Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма , ново седалище и адрес за кореспонденция - извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Освобождаваме Ви от финансова,Юридическа и Солидарна отговорност.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Адвокатска Кантора "investconsult Group"
тел. за контакт от цялата страна / 0897 55 83 20 / 0876 80 43 53 /
http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/84261/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniyaosvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

GTA: Grand Theft Auto V - PRE-ORDER
GTA: Grand Theft Auto V - PRE-ORDER, за PlayStation 4
http://obiavidnes.com/obiava/84260/gta-grand-theft-auto-v---pre-order

Детективска Агенция Дискрет-Русе Шумен Велико Търново
Детективска Агенция ДИСКРЕТ е специализирана единствено и само в областа на изневярата.
Установяване собственост на телефони автомобили и месторабота.Издирване на бивши и
настоящи адреси.Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
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http://obiavidnes.com/obiava/84259/detektivska-agenciya-diskret-ruse-shumen-veliko-tyrnovo

Детективска Агенция Дискрет-Бургас Равда Созопол Поморие Приморско
Детективска Агенция ДИСКРЕТ е специализирана единствено и само в областа на изневярата.
Установяване собственост на телефони автомобили и месторабота.Издирване на бивши и
настоящи адреси.Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/84258/detektivska-agenciya-diskret-burgas-ravda-sozopol-pomorie-primorsko

Препоръчани рецепти
Ако желаете да опитате нетрадиционни кулинарни рецепти, nahrani.me ви презентира единствени по рода си блюда !
http://obiavidnes.com/obiava/84257/preporychani-recepti

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРАВНИ УСЛУГИ - ПЕРФЕКТНО СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ФИРМИ СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ ! ИЗКУПУВАНЕ + ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД ,
ЕАД и Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
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 !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското/фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
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6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/84256/specializirani-pravni-uslugi---perfektno-sydeystvie-za-firmi-sys-zadyljeniya--iz

The Last Of Us: Remastered - PRE-ORDER
The Last Of Us: Remastered - PRE-ORDER, за PlayStation 4
http://obiavidnes.com/obiava/84255/the-last-of-us-remastered---pre-order

2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision
2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision
2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision WrapArounds
HD Vision & NightVision - 2 чифта очила за перфектна видимост на пътя! Шофирате, четете или играете голф тези
очила ще ви направят свидетели на изцяло ново преживяване!
Тегло - 0.200 кг.HD NightVision - очила за нощно шофиране
Изработени специално за акцентиране върху релефите. Подобряват визуалния комфорт по време на шофиране и
допринасят за отчетливото разпознаване на обектите, за перфектна яснота през нощта.
Намаляват вероятността от заслепяване, причинено от фарове и улично осветление.
Подобряват видимостта при здрач и при лоши атмосферни условия.
Прилягат добре, могат да се носят върху диоптрични очила.
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Комбиниран модел с широки стъкла и с малки отстрани, от жълт акрил.Рамка от пластмаса.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/84254/2-br-ochila-za-noshtno-i-dnevno-shofirane-hd-vision

Assassins Creed: Unity - PRE-ORDER
Assassins Creed: Unity - PRE-ORDER, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84253/assassins-creed-unity---pre-order

Assassins Creed: Unity - PRE-ORDER
Assassins Creed: Unity - PRE-ORDER, за PlayStation 4
http://obiavidnes.com/obiava/84252/assassins-creed-unity---pre-order

Tom Clancy's Ghost Recon: Advanced Warfighter 2
Tom Clancy's Ghost Recon: Advanced Warfighter 2, за XBOX360
http://obiavidnes.com/obiava/84251/tom-clancys-ghost-recon-advanced-warfighter-2

Tom Clancy's Rainbow Six: Vegas 2
Tom Clancy's Rainbow Six: Vegas 2, за XBOX360
http://obiavidnes.com/obiava/84250/tom-clancys-rainbow-six-vegas-2

WarCraft 3: Reign of Chaos
WarCraft 3: Reign of Chaos, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84249/warcraft-3-reign-of-chaos

Disney Fairies: TinkerBell's Adventure
Disney Fairies: TinkerBell's Adventure, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84248/disney-fairies-tinkerbells-adventure

The Chronicles of Narnia: Prince Caspian
The Chronicles of Narnia: Prince Caspian, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84247/the-chronicles-of-narnia-prince-caspian

The Chronicles of Narnia
The Chronicles of Narnia, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84246/the-chronicles-of-narnia

Внимание, Измамници от Русе
Истината за обяви от Русе с телефон: 082 823 446.
Това са небезизвестните Силвия и Коко, семейство мошеници. Нямат фирма, данъци не плащат и Ви изпращат при г-н
Стефан Ангелов в Прага, който е познат от този клип :
http://gospodari.com/?go=video&p=detail&videoId=8583
Не ви искат пари в България, за да не можете в последствие да си търсите правата, след като сте захвърлени като
кучете в убитовни показани в клипа. Не сте им дали пари на тях, нямат ангажимент към Вас. С нищо не можете и да
докажете , че сте говорили и за пари. Човека в Прага няма и да ви издаде какъвто и да е документ за заплатена от Вас
сума , а половината от тези 150 евро, той им ги изпраща по банков път или Уестърн Юнион. Ако не искате да изгорите
като хората в този клип питайте най напред „ПОСРЕДНИЦИТЕ“ от гр. Русе как се казва фирмата им, да Ви кажат
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ЕИК на фирмата си, за да можете да я проверите и името на човека, който ще Ви посрещне. Те най вероятно ще
измислят някакво друго име, но Ви съветвам всички Вас, при пристигане в Прага да искате документ за самоличност на
лицето „ПОСРЕЩАЧ И ПОСРЕДНИК „ за работа.
http://obiavidnes.com/obiava/84245/vnimanie-izmamnici-ot-ruse

Battlefield 4 Premium Service
Battlefield 4 Premium Service, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84244/battlefield-4-premium-service

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРАВНИ УСЛУГИ - ПЕРФЕКТНО СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ФИРМИ СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ......
ИЗКУПУВАНЕ
+
ОСВОБОЖДАВАНЕ
ОТ
СОЛИДАРНАТА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД ,
ЕАД и Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
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 !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското/фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
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9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/84243/specializirani-pravni-uslugi---perfektno-sydeystvie-za-firmi-sys-zadyljeniya

THIEF Collection (пакет 3 в 1)
THIEF Collection (пакет 3 в 1), за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84242/thief-collection-paket-3-v-1

Зарядно за PSP 100X
Зарядно за PSP 100X, 200X, 300X
http://obiavidnes.com/obiava/84241/zaryadno-za-psp-100x

Meet the Robinsons
Meet the Robinsons, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84240/meet-the-robinsons

Star Wars: Knights of the old Republic II
Star Wars: Knights of the old Republic II, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84239/star-wars-knights-of-the-old-republic-ii

The Ant Bully
The Ant Bully, за PC

Страница 36/97

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

13.07.2014

http://obiavidnes.com/obiava/84238/the-ant-bully

City of Heroes & City of Villains: Combined Edition
City of Heroes & City of Villains: Combined Edition, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84237/city-of-heroes--city-of-villains-combined-edition

City of Villains
City of Villains, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84236/city-of-villains

City of Villains + Карта за 15 дни
City of Villains + Карта за 15 дни, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84235/city-of-villains--karta-za-15-dni

Целутрон,Йонизатори,ДЕТОКСИКАТОР,Пейнт зуум, Масажори,Виброколани
Целутрон,Йонизатори,ДЕТОКСИКАТОР,Пейнт зуум,
Масажори,Виброколани,Електрическа подочистачка
ДЕТОКСИКАТОРИ 178- 275 лв
Магнитни наколенки др Ливайн - 39лв !
Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване 59.90 лв
Масажна - масажираща седалка 159.лв
Вибриращ колан с термо ефект за бързо отслабване и идеална фигура. 79.лв
Електрическа подочистачка Twister Sweeper 49лв
Енергийна гривна power balance-19 !
Антицелулитен вибромасажор Manipol Body 65 лв !
Заличител на драскотини "Fix It Pro" 10лв
Вибриращ колан 69лв
Уред за сребърна вода 79лв
Нео Сокет намалява консумацията на гориво на вашия автомобил 19лв
ФРИМАТОР-УЛТРАЗВУКОВ ПИЛИНГ 179лв
Квантов Анализатор - Компютърна диагностика на здравословното състояние 450лв
Виброплейт Фитнес уред от ново поколение 570лв
ПРЕЧИСТВАТЕЛ НА ВЪЗДУХ с ЙОНИЗАТОР, ОЗОНАТОР, UV БАКТЕРИЦИДНА ЛАМПА, HEPA и E.S.P. филтър. 210лв
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/84234/celutronyonizatoridetoksikatorpeynt-zuum-masajorivibrokolani

Масажна кушетка Restpro Classic-2
Масажна кушетка Restpro Classic-2 (цвят – кремав, черен, червен)
Restpro®- светът на удоволствието и релаксацията!

Професионална преносима кушетка за масаж "Restpro Classic-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
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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.
Краката на масажната кушетка се отварят лесно и с минимално усилие. Сгъването,
разгъването и пренасянето на кушетката е изключително улеснено.
Преносимата масажна кушетка "Restpro Classic-2" е с пълнеж от 4 см. мек пенополиуретан с плътност 20 kg/м?.
Пенополиуретанът съхранява своята форма много по-дълго време отколкото, обичайно използваните за пълнеж
материали
при изработването на стандартните кушетки за масаж.
Кушетката за масаж е тапицирана с водоустойчив и устойчив на масажно олио винил.

Описание на професионалното сгъваемо масажно легло Restpro® Classic 2 Edition:
O Дъжина: 192 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг. / На снимката, поставената вурху леглото тежест е 2 тона, но моля ви, не правете
това в къщи laugh/
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 20 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката се състои от 2 секции.
Дървеният материал, използван за направата на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил - водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/84233/masajna-kushetka-restpro-classic-2

Magic Ex Hose Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
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Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/84232/magic-ex-hose--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-pyti

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 :
разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
индивидуални разговорни срещи
интересни преподаватели
Разговори с англичани и американци .
Онлайн разговори .
Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови
неща лесно .
Нуждаете се от лист и химикалка – защото всички учебни материали са включени в цената от 15 лева за 60 минути .
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com
тел. (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/84231/razgovoren-angliyski
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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
http://obiavidnes.com/obiava/84230/bulgarian-for-foreigners

Руски език- Индивидуално и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира индивидуално и групово обучение по Руски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи, като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се.
Цена на индивидуално обручение - 10 лева на учебен час
Цена за участник в група - 150 лева за 30 учебни часа .
В цената са включени учебните материали .
Предлагаме :
- обучение за начинаещи
- обучение за напреднали
- обучение за подготовка за сертификатни нива
- обучение за деца и ученици
- обучение за подготовка за матура
- курсове по разговорен руски за поддържане на нивото на езикова компетентност .
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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
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/84229/ruski-ezik-individualnoiv-malki-grupi

Риддекс Про Плюс - уред против гризачи, хлебарки, мравки, паяци
Риддекс Про Плюс - уред против гризачи, хлебарки, мравки, паяци
Отървете дома си на плъхове, мишки и хлебарки и други досадни вредители!
Както сте виждали по телевизията, просто включвате Riddex Pro Plus и уредът започва да работи веднага!
"Риддекс Про Плюс" превръща дома ви в една невидима репелент област, в която гризачите просто не може да живеят.
Използва се патентована Digital Pulse технология от Motorola с Freescale микропроцесор.Ридекс Про създава непоносима
среда за вредителите,
дори и в стените, прогонва ги далеч от дома ви. Riddex Pro Plus включва също и вградена нощна светлина и LED светлини.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
онлайн магазин BGmag.
www.miramarket.net
онлайн магазин MiraMarket.
www.shopbg.info
онлайн магазин SHOPBG.
www.tehno.shopbg.info
онлайн магазин ШОПБГ.
www.miramarket.eu
онлайн магазин MiraMarket.
www.market99.net
онлайн магазин Market99.
www.gabimarket.com
онлайн магазин Gabimarket.
http://obiavidnes.com/obiava/84228/riddeks-pro-plyus---ured-protiv-grizachi-hlebarki-mravki-payaci

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
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http://obiavidnes.com/obiava/84227/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

Частен Детектив Иван Иванов-Детективски Услуги-дългогодишен професионален опит!!!
Детективска Агенция Фокс с пълна гама детективски услуги за частни лица и фирми.Бързина,точност,ефективност!
Частни детективи - 24 ч.Гарантира 100% Дискретно разследване!
Професионални детективски услуги на територията на България и ЕС
- Безплатни консултации
- Разкриване и доказване на изневери
- Фирмени проучвания
- Консултации на фирми относно сигурността
- Установяване и издирване на лица
- Частен детектив - Разследване
- Справки на лица, автомобили, телефони и др.
- Издирване на биологични родители
- "Откриване" на скрити микрофони и камери в жилища, автомобили, офиси и др.
- Проверка на телефони и компютри за вграден в тях шпионски софтуер
- GPS системи за проучване и установяване
- Други ефективни детективски услуги !
Дискретността на проведения разговор или разследване е гарантирана
от нашите Частни Детективи.
За контакти:
GSM: 0888400413,0897024504,0879527229
e-mail: detective-fox@infojoker.bg
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/84226/chasten-detektiv-ivan-ivanov-detektivski-uslugi-dylgogodishen-profesionalen-opit

Детективска Агенция Фокс -България 0888400413
Детективска Агенция Фокс с пълна гама детективски услуги за частни лица и фирми.Бързина,точност,ефективност!
Частни детективи - 24 ч.Гарантира 100% Дискретно разследване!
Професионални детективски услуги на територията на България и ЕС
- Безплатни консултации
- Разкриване и доказване на изневери
- Фирмени проучвания
- Консултации на фирми относно сигурността
- Установяване и издирване на лица
- Частен детектив - Разследване
- Справки на лица, автомобили, телефони и др.
- Издирване на биологични родители
- "Откриване" на скрити микрофони и камери в жилища, автомобили, офиси и др.
- Проверка на телефони и компютри за вграден в тях шпионски софтуер
- GPS системи за проучване и установяване
- Други ефективни детективски услуги !
Дискретността на проведения разговор или разследване е гарантирана
от нашите Частни Детективи.
За контакти:
GSM: 0888400413,0897024504,0879527229
e-mail: detective-fox@infojoker.bg
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
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Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/84225/detektivska-agenciya-foks--bylgariya-0888400413

Изкопни услуги със самосвали,мини багери и бобкат
Транспортни услуги със самосвал от 3,5 до 5т. Доставка на всякакви видове строителни материали, пясък, филц,
дренажен камък, скална маса, земновлажен бетон, пернишки и домбаски въглища, въглища на чували , дърва и др.
Извозване и доставка на земни маси. Легално извозване на строителни и битови отпадъци. Къртене и чистене на бетон,
тухли, теракот, фаянс и др. Услуги с минифадрома бобкат753 и минибагер: Товарене, насипи, подравняване, изкопи,
снегопочистване,ВИК,основи за огради,канали,септични ями,дренажи,насипване с инертни материали и др
http://obiavidnes.com/obiava/84224/izkopni-uslugi-sys-samosvalimini-bageri-i-bobkat

Вентилатор с водна мъгла
Вентилатор с водна мъгла
Особено подходящ както за заведения и търговски обекти, така също и за собствената ви градина или тераса.
Осигурете комфорта си през летните жеги!
Вентилаторът, произвеждащ водна мъгла осезателно понижава околната температура, повишава влажността,
спомага за прогонването на нежеланите насекоми, отстранява прах и вредни частици във въздуха.
Посредством ултразвук, този иновативен модел вентилатор превръща водата в мъгла с големина на микрокапката до 3
микрона.
Образуваните микрокапки поглъщат топлинната енергия от въздуха и се изпаряват.
Температурата се понижава с до 8°C. Създава се приятен хладен бриз.
Колкото по-горещ и сух е обкръжаващия въздух, толкова по-интензивно е изпарението, a съответно и охлаждането.
Гаранционен срок: 12 месеца
Произход: Китай
www.bgmag.netl
http://obiavidnes.com/obiava/84223/ventilator--s-vodna-mygla

Продавам земеделска земя в област Пловдив-Пазарджик
Собственик продава парцели и земеделски земи в общини: Пловдив, Пазарджик, Родопи, Марица, Асеновград, Кричим,
Куклен, Лъки, Перущица, Първомай, Садово, Стамболийски,
в землищата на селата: Асеновград, Алеко Константиново, Белащица, Бенковски, Благоевград, Блатец, Браниполе, Братя
Даскалови, Брестник, Брестовица, Буковлък, Верен, Веслец, Виница, Войводиново, Войсил, Враца, Гелеменово, Главиница,
Говедаре, Горна Махала, Горни Воден, Горно Александрово, Градина, Гранит, Граф Игнатиево, Динката, Джигурово,
Добровница, Долна Махала, Долни Воден, Драгор, Желязно, Звъничево, Златитрап, Златовръх, Ивайло, Извор, Изгрев,
Йоаким Груево, Искра, Исперихово, Кадиево, Караджово, Караджалово, Катуница, Козарско, Костиево, Костелево,
Кочево, Кричим, Крумово, Куклен, Куртово Конаре, Леново, Лозен,Лозен-Стара Загора, Мало Конаре, Марково, Мирово,
Медковец, Мененкьово, Милево, Мокрище, Мулдава, Ново Село, Огняново, Опълченец, Оризари, Отец-Кирилово, Павелско,
Пазарджик,Перущица, Пловдив, Православен, Първенец, Радиново,Раднево, Равда, Рогош, Руен, Садово, Севлиево,
Синитово, Симеоновец, Стамболийски, Стара Загора, Строево, Търняне, Тополчане, Триводици, Труд, Устина, Хасково,
Храбрино, Ихтиман, Цалапица, Царацово, Черна гора, Чешнегирово, Чурен, Юнаците, Ягодово, Яхиново, Ямбол
GSM: 0887644838
Email: S@APOLLON.NET
http://www.apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/84222/prodavam-zemedelska-zemya-v-oblast-plovdiv-pazardjik

Страница 43/97

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

13.07.2014

Grand Theft Auto: Vice City
Grand Theft Auto: Vice City, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84221/grand-theft-auto-vice-city

МОДУЛНА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ, ЦИСТЕРНИ С КОЛОНКИ
МОДУЛНИ ВЕДОМСТВЕНИ БЕНЗИНОСТАНЦИИ, ЕЛЕКТРОННИ КОЛОНКИ, РЕЗЕРВОАРИ с различен обем,
РЕНОВИРАНЕ НА ВЕДОМСТВЕНИ БЕНЗИНОСТАНЦИИ и бензиноколонки, ремонт, монтаж, гаранционен и
следгаранционен сервиз на оборудване з а бензиностанции. Фирмата е специализирана и в поддръжка и осъвременяване на
вече съществуващи Ведомствени бензиностанции и ведомсвени колонки за гориво.
http://obiavidnes.com/obiava/84220/modulna-benzinostanciya-cisterni-s-kolonki

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-0888112075-Бургас
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/84219/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-burgas

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пазарджик Пловдив Сливен Хасково Ямбол
Димитровград
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/84218/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

Купуваме фирми със задължения.Освобождаваме от отговорност .
Адвокатска Кантора "investconsult Group"-КУПУВАМЕ БИЗНЕС АД ЕАД ООД ЕООД СД.
Оказваме юридическо съдействие за изкупуване и прехвърляне на фирми със задължения и юридически-данъчни проблеми.
Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
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доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма , ново седалище и адрес за кореспонденция - извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Освобождаваме Ви от финансова,Юридическа и Солидарна отговорност.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Адвокатска Кантора "investconsult Group"
тел. за контакт от цялата страна / 0897 55 83 20 / 0876 80 43 53 /
http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/84217/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniyaosvobojdavame-ot-otgovornost-

Купуваме фирми със задължения.Освобождаваме от отговорност за 1 час.
Адвокатска Кантора "investconsult Group"-КУПУВАМЕ БИЗНЕС АД ЕАД ООД ЕООД СД.
Оказваме юридическо съдействие за изкупуване и прехвърляне на фирми със задължения и юридически-данъчни проблеми.
Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма , ново седалище и адрес за кореспонденция - извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Освобождаваме Ви от финансова,Юридическа и Солидарна отговорност.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Адвокатска Кантора "investconsult Group"
тел. за контакт от цялата страна / 0897 55 83 20 / 0876 80 43 53 /
http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/84216/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniyaosvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Age of Empires Collector's Edition
Age of Empires Collector's Edition, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84215/age-of-empires-collectors-edition

Онлайн магазин за мъжки, дамски дрехи и аксесоари - рокли, дамски блузи, туники, жилетки,
дамски панталони, дамски ризи, поли, текстил и трико, мъжки дънки, обувки
Онлайн магазин за мъжки, дамски дрехи и аксесоари - рокли, дамски блузи, жилетки, панталони, ризи, поли и други
интересни предложения за предстоящото горещо лято.
http://obiavidnes.com/obiava/84214/onlayn-magazin-za-myjki-damski-drehi-i-aksesoari---rokli-damski-bluzi-tuniki

Arthur and the Revenge of Maltazard
Arthur and the Revenge of Maltazard, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84213/arthur-and-the-revenge-of-maltazard
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CSI: Crime Scene Investigation - Deadly Intent
CSI: Crime Scene Investigation - Deadly Intent, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84212/csi-crime-scene-investigation---deadly-intent

Хотел Сънрайз Приморско
Хотел Сънрайз се намира на самата главната улица на Приморско, на
100 м. от Аквапарка и на 300 м. от южния плаж. Мястото е
уникално, тъй като е много комуникативно, в непосредствена
близост до центъра, южния плаж, автогарата, но същевременно е
много тихо и спокойно място, тъй като комплексът разполага с
собствен парк. Състои се от две хотелски сгради, разположени в
непосредствена близост една до друга. Комплексът е подходящ за
почивка и релакс на млади семейства с деца, тъй като разполага с
професионален аниматор.
Хотелски комплекс Сънрайз Приморско разполага с 254 места, от
които 34 стаи, 20 двустайни апартамента и 10 тристайни
апартамента. Всички стаи разполагат с тераси, cable TV, хладилник
и климатик.
http://obiavidnes.com/obiava/84211/hotel-synrayz-primorsko

Grey's Anatomy
Grey's Anatomy, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84210/greys-anatomy

СОФИЯ: Легализация и превод на документи
Лицензирана агенция за преводи и легализации Нов Век предлага преводи на техническа документация, правни,
медицински, икономически, художествени текстове и др. Заверки на преводи на документи от чужбина в МВнР и
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на свидетелства за съдимост, съдебни решения, нотариални актове, удостоверения за раждане и
семейно положение, пълномощни, дипломи, академични справки, медицински документи и други във всички държавни
институции и чуждестранни посолства в Република България.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/84209/sofiya-legalizaciya-i-prevod-na-dokumenti

0887232146,финни шпакловки,гипсови шпакловки,латекс,топлоизолация,обръщане покрай pvc
дограма и врат
***0887232146*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс бял и цветен. -топлоизолация. -о Цена: 3.00 лв.
***0887232146*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс бял и цветен. -топлоизолация. -обръщане покрай пвц
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дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване. -гипсова мазилка. -пръскана мазилка. -минерална мазилка. -и др.
мазилки. -замазки. -зидария. -бързо, корекно, разумни цени, майстор с дългодишна практика, започване веднага. часно
лице.0887232146 За контакт:
Град: София
http://obiavidnes.com/obiava/84208/0887232146finni-shpaklovkigipsovi-shpaklovkilatekstoploizolaciyaobryshtane-pokra

Monsters vs. Aliens
Monsters vs. Aliens, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84207/monsters-vs-aliens

Почивка в Троянски балкан
Къща за гости Здравец отстои на 1.5 км от Троянски манастир и на 12 км от град Троян. На разположение са
самостоятелни стаи, лятна градина и механа “Старият плевникъ.” Във всяка стая самостолятелна WC и баня .
http://obiavidnes.com/obiava/84206/pochivka-v-troyanski-balkan

Фосфорни сепии за риболов на хищници
Фосфорните сепии са уникално средство за морски риболов, но в последно време се използват и за тежък речен риболов за
сом, щука, шаран и бяла риба.
Сепиите са много ефективни за лов на калмари и октоподи в Гърция!
100% високо качество
Материал: мек силикон
Направете риболова по лесен с тези примамки!
Дължина: 10,5 см
Диаметър на тубата на сепията от 1 до 1,5 см
Цвят: светло зелено
Тегло: 8 грама, като теглото може да се увеличи като се вкара тежест в самия силикон
Цена: 3 лв/ брой
www.gadgetstore.ovo.bg
www.gadgetstore.alle.bg
Skype: marti_1987
Мтел: 0883 33 88 92
Виваком: 0878 33 88 72
http://obiavidnes.com/obiava/84205/fosforni-sepii-za-ribolov-na-hishtnici

Terminator Salvation: The Videogame
Terminator Salvation: The Videogame, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84204/terminator-salvation-the-videogame

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРАВНИ УСЛУГИ - ПЕРФЕКТНО СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ФИРМИ СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ ! ИЗКУПУВАНЕ + ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД ,
ЕАД и Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
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Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
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 !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското/фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
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+359 884 57 80 53
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/84203/specializirani-pravni-uslugi---perfektno-sydeystvie-za-firmi-sys-zadyljeniya--iz

Стойка за стена LCD TV 20-42"(50
Стойка за стена LCD TV 20-42"(50,8- 106,68 см)
http://obiavidnes.com/obiava/84202/stoyka-za--stena-lcd-tv-20-4250

Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY S4 mini с картинка
Заден протектор DeTech за SAMSUNG GALAXY S4 mini с картинка
http://obiavidnes.com/obiava/84201/zaden-protektor-detech-za-samsung-galaxy-s4-mini-s-kartinka

Силиконов гръб DeTech 0.5mm за iPhone 4G
Силиконов гръб DeTech 0.5mm за iPhone 4G, Черен
http://obiavidnes.com/obiava/84200/silikonov-gryb-detech-05mm-za-iphone-4g

Универсално Мулти-Зарядно USB
Универсално Мулти-Зарядно USB
http://obiavidnes.com/obiava/84199/universalno-multi-zaryadno-usb

Domination
Domination, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84198/domination

StarCraft + Star Craft: Brood War
StarCraft + Star Craft: Brood War, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84197/starcraft--star-craft-brood-war

Angry Birds Seasons
Angry Birds Seasons, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84196/angry-birds-seasons

Hannah Montana The Movie
Hannah Montana The Movie, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84195/hannah-montana-the-movie

High School Musical 3 - Senior Year Dance!
High School Musical 3 - Senior Year Dance!, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84194/high-school-musical-3---senior-year-dance

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
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Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/84193/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/84192/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Pirates of the Caribbean: At Worlds End
Pirates of the Caribbean: At Worlds End, за PC
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http://obiavidnes.com/obiava/84191/pirates-of-the-caribbean-at-worlds-end

Sing it: High School Musical 3 Senior Year
Sing it: High School Musical 3 Senior Year, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84190/sing-it-high-school-musical-3-senior-year

Sing It
Sing It, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84189/sing-it

4 местна полска палатка
Продавам 4 местна полска палатка от брезент и с двоен таван.
http://obiavidnes.com/obiava/84188/4-mestna-polska-palatka

Battlefield 3 Premium Service
Battlefield 3 Premium Service, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84187/battlefield-3-premium-service

Слънчева енергия от соларни панели
Соларни панели на покрив за производство на електроенергия. Слънчева енергия за дома.
http://obiavidnes.com/obiava/84186/slyncheva-energiya-ot-solarni-paneli

Озонатор за въздух и вода – здраве у дома
Озонатор за въздух и вода – здраве у дома – Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби, венци,
стомашно-чревни болести, кожни заболявания и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от
стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви зарази, ако сте
обработили хранителните продукти с озонирана вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от риба, зеле,
цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и
поръчайте в е-магазина www.tehnomag.net или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
Купете сега само за 97.30 лв. и спестете 30% лева от нормалната цена! Промоцията е валидна до 02 август 2014г.!
http://obiavidnes.com/obiava/84185/ozonator-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma

Лепенки за детоксикация
Пластири за детоксикация на организма - за извличане токсини и отпадни продукти от организма на човека през
стъпалата по време на сън – изключително добър начин за поддържане на добро здраве. Подобряват и регулират
кръвообръщението, извличат токсините, увреждащи организма, възвръщат и балансират енергията в тялото,
нормализират работата на стомашно-чревния тракт. Осигуряват здрав сън и пълноценна почивка. Помагат за избягване
на махмурлук след препиване. Отстраняват синини и отоци от наранявания по кожата. Успокояват болки в
сухожилията (китки, лакти, глезени, колена). Лесни за употреба. Напълно безопасни и изцяло от натурални билкови
продукти. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или на тел. 02/8298504, 02/422
422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка при онлайн поръчка над 25.00 лева!
Промоцията е валидна до 1 август 2014г.!
http://obiavidnes.com/obiava/84184/lepenki-za-detoksikaciya

Йонизираща душ-слушалка с филтър от германий и турмалин
Йонизираща душ-слушалка с филтър от германий и турмалин – за домашна спа-терапия с йонизирана по естествен път
(под действието на природни минерали) вода и 8 режима воден масаж. За преодоляване на стреса и умората на тялото и
възстановяване на енергийния баланс, за хидратирана гладка кожа и свежа коса, за стимулиране на кръвообръщението и
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подобряване на съня, за пречистване на водата от хлор, токсини и бактерии, за предпазване от кожни заболявания. Само
срещу 33 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти „ТехноМаг” или на тел. 02/8298504,
02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка при онлайн поръчка на 2 и повече броя!
Промоцията е валидна до 2 август 2014г.!
http://obiavidnes.com/obiava/84183/yonizirashta-dush-slushalka-s-filtyr-ot-germaniy-i-turmalin

Електронно устройство за вибрационно пране
Електронно устройство за вибрационно пране
Малка, икономична и турбо ефективна пералня – това е устройството за вибрационно пране. С него ще спестите до 80%
електроенергия, вода и перилен препарат. Пестите също място и пари. Можете да го носите навсякъде със себе си.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - можете да пропуснете
гладенето. Изключително удобно за пране и на маратонки, гуменки, чанти, изделия от изкуствена кожа и т.н.
Запитвания и поръчки в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/84182/elektronno-ustroystvo-za-vibracionno-prane

Комплексна въздухопречиствателна система "8 в 1"
Комплексна въздухопречиствателна система "8 в 1" – За идеално пречистване на въздуха в помещението. С
антиалергично и антибактериално действие. За ефективно отстраняване на миризми, дим, прах, тежки метали,
алергени и всякакви други замърсявания на въздуха в затворени жилищни помещения, спални, офиси. С H.E.P.A., активен
карбонов и фотокатализационни филтри, плюс озонатор, йонизатор, вентилатор и ароматизатор. CE сертифициран. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
Промоцията е валидна до 02 август 2014г.!
http://obiavidnes.com/obiava/84181/kompleksna-vyzduhoprechistvatelna-sistema-8-v-1

Medal of Honor
Medal of Honor, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84180/medal-of-honor

Йонизатор с озонатор от ТехноМаг
Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода – последно поколение технология за пречистване и
стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на
хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и
медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки, детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
Промоцията е валидна до 02 август 2014г.!
http://obiavidnes.com/obiava/84179/yonizator-s-ozonator-ot-tehnomag

Бидета
Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи – с приятен италиански дизайн и удобна, елегантна странична метална
ръкохватка-смесител за едновременно управление на температурата и силата на водната струя. С въртящ ключ за
избор от 3 възможни функции (1.Нормално задно измиване; 2.Дамско измиване; 3.Миене на дюзите). С две скрити
подвижни дюзи. В пълен комплект с необходимите за монтажа водни съединители и маркучи. Съвместимо с нормалните
тоалетни чинии. За съжаление, все още много хора у нас смятат едва ли не за лукс бидето в тоалетната. И не си дават
сметка, че с него могат да се отърват и забравят за модерните болести на седящите хора, като хемороиди, инфекции на
дебелото черво, запек, уретрит, цистит и т.н. (Доказано е, не е просто реклама)! За подробности и поръчки посетете
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интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Купете сега само за 130.00лв. и спестете 20 лева от нормалната цена! Промоцията е валидна до 01 август 2014г.!
http://obiavidnes.com/obiava/84178/bideta

Електроди за детоксикатор
Електрод за детоксикатор – консуматив за уред за водна йонна детоксикация. Стандартен, цвят черен. Директно от
производителя. При покупка на 5 и повече броя, цена 15 лв. с ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина
ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Купете сега само за 15.30лв. и спестете 15% от нормалната цена!
Промоцията е валидна до 01 август 2014г.!
http://obiavidnes.com/obiava/84177/elektrodi-za-detoksikator

Говорящ на български апарат за кръвно налягане и пулс, с диагностична функция
Говорящ на български апарат за кръвно налягане и пулс, с диагностична функция - уред с гарантирано немско качество.
За всички, които желаят да следят и да полагат своевременни грижи за здравословното си състояние, предлагаме
съвременна високотехнологична версия на удобен, практичен и прецизен уред за самоконтрол и диагностика. Служи за
мерене на кръвно налягане и диагностично отчитане степента на отклонение по скала, отговаряща на директивите на
Световната здравна организация. С индикатор за аритмия. Напълно автоматизиран и лесен за самообслужване, с голям
дисплей и съобщаване на резултатите на български език! С памет, в която автоматично се записват резултатите. За
подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
Купете сега само за 89.00лв. и спестете 20.00 лева от нормалната цена! Промоцията е валидна до 02 август 2014г.!
http://obiavidnes.com/obiava/84176/govoryasht-na-bylgarski-aparat-za-kryvno-nalyagane-i-puls-s-diagnostichna-funkciya

Система за безболезнена и дълготрайна епилация
Система за безболезнена и дълготрайна епилация - немска електролизна епилационна система за дълготрайно и
безболезнено обезкосмяване на третираните зони от тялото, както за жени, така и за мъже. Нежните електрически
импулси от удобните за зонално ползване електродни подложки на системата, атакуват и спират растежа на клетките
в корените на космите. Уредът е компактен и удобен за носене, работи с батерии и е лесен за употреба. За подробности
и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
Купете сега само за 155.00лв. и спестете 14.00 лева от нормалната цена! Промоцията е валидна до 02 август 2014г.!
http://obiavidnes.com/obiava/84175/sistema-za-bezboleznena-i-dylgotrayna-epilaciya

свободни работни позиций за Чехия
Подбор на персонал за работа в Чехия:неквалифициран персонал-мъже жени, семейства до 55 г.за работа в фабрика за
шоколад, бисквитена ф-ка, фабрика за производство на парфюми, складове за плодове и зеленчуци, пекарни, складова база,
цех за пакетаж, месокомбинат, общи работници в строителството и др.Заплащане 700-900 евро.
Квалифициран персонал-мъже до 55 г-строители майстори, заварчици(CO2 аргон може и без документ), шлосери,
електрокаристи, дърводелци, стругарии др. 1000- 1400 евро.Подсигорена квартира, сключва се постоянен трудов договор,
социални и здравни осигоровки.Владеенето на чешки език не е необходимо,
http://obiavidnes.com/obiava/84174/svobodni-rabotni-poziciy-za-chehiya

Строители и общи работници-Чехия
Набор на персонал за работа в стройтелството за Чехия, майстори и общи работници широко спектърен профил:
Зидаро мазачи , , гипсокартон, фаянс и теракот, хидроизолация-6 евро на час, арматуристи, куфражисти-5 евро на час ,
топлоизолация 9-12 евро на квадрат , общи работници-4 евро на час.10 часов работен ден 6 дена в
седмицата.Подсигорена е квартира, сключва се постоянен трудов договор, не се изисква владеенето на език 0876139203
скайп-jobschex99
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http://obiavidnes.com/obiava/84173/stroiteli-i-obshti-rabotnici-chehiya

Championship Manager 2006
Championship Manager 2006, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84172/championship-manager-2006

http://www.zebra-online.com/
Онлайн магазин Zebra Online изобилства от модели на дамски и мъжки обувки в най-разнообразни модели и номера.
Магазинът предлага не само обувки а и чанти, направени от висококачествени материали.
http://obiavidnes.com/obiava/84171/httpwwwzebra-onlinecom

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. (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
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/84170/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Бизнес английски- ПЪРВО ниво
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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
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 :

по

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
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/84169/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

Френски език - Индивидуално обучение
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Френски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи , като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
тел. (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
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/84168/frenski-ezik---individualno-obuchenie

Reservoir Dogs
Reservoir Dogs, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84167/reservoir-dogs

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 атглийски – 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:
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
http://www.abilityschool.eu
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http://obiavidnes.com/obiava/84166/angliyski-ezik---individualno-obuchenieiv-malki-grupi

Sam & Max Season 2
Sam & Max Season 2, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84165/sam--max-season-2

Ремонт на бяла техника
Ремонт
на
бяла
техника
по
домовете
всички
видове
хладилници,перални,печки,бойлери,кафе
машини,фризери,ледогенератори,климатици,микровълнови печки имного други електро уреди за бита!!!Mонтаж и
демонтаж.Бързо и качествено.Телефон за контакт 0897-930-243 и 02-840-60-23
http://obiavidnes.com/obiava/84164/remont-na-byala-tehnika

WRC: FIA World Rally Championship 3
WRC: FIA World Rally Championship 3, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84163/wrc-fia-world-rally-championship-3

Чехия, без посредници и такси в България
Неквалифициран и квалифициран персонал за Чехия
Неквалифициран персонал :
Хлебопекарни, сладкарски цехове, цех за сандвичи, завод за пластмасови изделия, фабрика за парфюми, склад за сортиране
на плодове и зеленчуци, камериерки, фабрика за пастет, месокомбинат, оранжерии, цех за салати, хартиена фабрика,
цех за лепене на рекламни стикери, бояджийски цех, фабрика за бисквити, селско стопанство и животновъдство,
складови работници ( Пени Маркет, Кауфланд, Билла, Теско, Глобус, Алберт ), завод на Шкода, завод за кисело мляко
„Данон”, пивоварен завод „Козел”. Заплата от 650 до 850 евро в зависимост от позицията.
Квалифициран персонал:
Строители ( широкоспектърен профил ), шлосери, заварчици, електрокаристи. Заплата от 900 до 1500 евро. Не се
изисква владеенето на език.ТД, осигуровки, осигурена квартира. всяка седмица аванси до заплата. Тел: 00420 774 670 603
http://obiavidnes.com/obiava/84162/chehiya-bez-posrednici-i-taksi-v-bylgariya

Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City
Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84161/grand-theft-auto-episodes-from-liberty-city

Grand Theft Auto: San Andreas
Grand Theft Auto: San Andreas, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84160/grand-theft-auto-san-andreas

ТЪРГОВСКО ПРАВО - "КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ + ОСВОБОЖДАВАМЕ
ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД ,
ЕАД и Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
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Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
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 !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското/фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
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+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/84159/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata

L.A. Noire Complete Edition
L.A. Noire Complete Edition, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84158/la-noire-complete-edition

мебели по поръчка враца монтана мездра ботевград софия
Мебели по поръчка за град Враца и региона. Изберете свой модел, дайте ни и размери и ние ще изпълним вашата поръчка
за секции, шкафове, гардероби, кухненски шкафове, вградени кухни, мека мебел, холови гарнитури, кухненски ъгли,
обзавеждане за детски стаи.
http://obiavidnes.com/obiava/84157/mebeli-po-porychka-vraca-montana-mezdra-botevgrad-sofiya

Чехия, работни оферти
Мъже и жени до 55 год. за работа в Чехия
1. Пекарни „Magdalenske Mre
http://obiavidnes.com/obiava/84156/chehiya-rabotni-oferti

Превод и легализация на документи за чужбина
Преводаческа агенция Нов Век извършва качествени преводи на Полски, Английски, Немски, Турски, Гръцки, Португалски,
Френски, Италиански, Испански, Арабски, Китайски, Иврит и много други езици. Заверки на преводи на документи от
чужбина и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на актове за раждане, дипломи, академични справки, нотариални актове, медицински
документи, свидетелства за съдимост, съдебни решения и други във всички държавни институции и чуждестранни
посолства в Република България.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/84155/prevod-i-legalizaciya-na-dokumenti-za-chujbina

Sentinel: Descendants in Time
Sentinel: Descendants in Time, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84154/sentinel-descendants-in-time

Дизелови дюзи за Мерцедес
Рециклирам дизелови дюзи,внос от Германия за всички автомобили Мерцедес и бусове.100% работещи с гаранция.Работя
с куриери и пращам в цяла България.
http://obiavidnes.com/obiava/84153/dizelovi-dyuzi-za-mercedes

Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по БЕЛ и История
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по БЕЛ и История. Целогодишна подготовка за ученици в 11 и 12
клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и
регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение;
разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване за 2014/15г. от 01.юни!
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http://obiavidnes.com/obiava/84152/kursove-i-individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-bel-i-istoriya

Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Химия и Биология
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Химия и Биология. Целогодишна подготовка за ученици в 11 и 12
клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и
регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение;
разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване за 2014/15г. от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/84151/kursove-i-individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-himiya-i-biologiya

Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Английски и Немски език
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Английски и Немски език. Целогодишна подготовка за ученици в
11 и 12 клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен
материал и регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за
посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване за 2014/15 от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/84150/kursove-i-individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-angliyski-i-nemski-ezik

Курсове и индивидуални уроци за матура по БЕЛ и всички избираеми предмети
Курсове и индивидуални уроци за матура по БЕЛ и всички избираеми предмети. Целогодишна подготовка за ученици в 11 и
12 клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и
регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение;
разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване за 2014/15 от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/84149/kursove-i-individualni-uroci-za-matura-po-bel-i-vsichki-izbiraemi-predmeti

Курсове и индивидуални уроци по БЕЛ и Математика за седмокласници
Курсове и индивидуални уроци по БЕЛ и Математика за седмокласници. Безплатно първо занятие; готови учебни
материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и регулярно изпитване; интензивен тренинг за
решаване на тестове и писане на преразказ/ разписване на задачи. 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра
на София; гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване
за 2014/15 от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/84148/kursove-i-individualni-uroci-po-bel-i-matematika-za-sedmoklasnici

Курсове и индивидуални уроци по немски език
Курсове и индивидуални уроци по немски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системите на издателство „Хюбер” –Schritte International/ Ciel/ Lagune и др.Удобни офиси в центъра на
София; гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви
ниво по езика! Издаване на сертификат за всяко ниво.Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/84147/kursove-i-individualni-uroci-po-nemski-ezik

Курсове и индивидуални уроци по английски език
Курсове и индивидуални уроци по английски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системите на издателство „Оксфорд” – New English file / Solutions. Удобни офиси в центъра на София;
гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по
езика! Издаване на сертификат за всяко ниво. Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/84146/kursove-i-individualni-uroci-po-angliyski-ezik

Курсове и индивидуални уроци по италиански език
Курсове и индивидуални уроци по италиански език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системата Progetto Italiano. Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение; разумна цена
и разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика! Издаване на сертификат за всяко
ниво.Можете да започнете веднага!
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http://obiavidnes.com/obiava/84145/kursove-i-individualni-uroci-po-italianski-ezik

Курсове и индивидуални уроци по френски език
Курсове и индивидуални уроци по френски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системата ECHO. Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение; разумна цена и
разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика! Издаване на сертификат за всяко
ниво.Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/84144/kursove-i-individualni-uroci-po-frenski-ezik

Индивидуални уроци по всички предмети в училище
Индивидуални уроци по всички предмети в училище. Целогодишна подготовка за деца от 5 до 12 клас. Помощ за качване
на нивото в училище и повишаване на оценките, подготовка за контролни и класни работи. Стриктно следване на
училищната програма и подробно преподаване на целия материал. Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за
посещение. Разумна цена. Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/84143/individualni-uroci-po-vsichki-predmeti-v-uchilishte

Индивидуални уроци по всички предмети в училище
Индивидуални уроци по всички предмети в училище. Целогодишна подготовка за деца от 5 до 12 клас. Помощ за качване
на нивото в училище и повишаване на оценките, подготовка за контролни и класни работи. Стриктно следване на
училищната програма и подробно преподаване на целия материал. Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за
посещение. Разумна цена. Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/84142/individualni-uroci-po-vsichki-predmeti-v-uchilishte

Тренинг изпити за матура и кандидатстване след 7 и 12 клас
Пакет пробни изпити или еднократно явяване по всички предмети за матура и кандидатстване след 7 и 12 клас.
Най-добрият начин да тренирате в реалния формат на изпита, който ви предстои. Оценяване по изпитните критерии.
Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение. Разумна цена. Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/84141/trening-izpiti-za-matura-i-kandidatstvane-sled-7-i-12-klas

Кариерно консултиране за избор на професия и направление за развитие
Кариерно консултиране за избор на професия и направление за развитие. Подходящ за ученици в 7 и 12 клас. Онлайн тест
на Magellano Universita и две срещи с кариерен консултант. Разумният начин да разберете в какво сте най-добри и да не
учите напразно! Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение. Можете да се запишете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/84140/karierno-konsultirane-za-izbor-na-profesiya-i-napravlenie-za-razvitie

Two Worlds II Add-on - Pirates of the Flying Fortres
Two Worlds II Add-on - Pirates of the Flying Fortres, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84139/two-worlds-ii-add-on---pirates-of-the-flying-fortres

The Incredibles (пакет 2 в 1)
The Incredibles (пакет 2 в 1), за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84138/the-incredibles-paket-2-v-1

Cloudy with a Chance of Meatballs
Cloudy with a Chance of Meatballs, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84137/cloudy-with-a-chance-of-meatballs

**0882551735*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -топлоизолация. -обръщане
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покрай pvc д
Строителни Ремонтни Услуги - 0882551735
фини шпакловки.-гипсова шпакловка.-латекс.-топлоизолация.-обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на
лайсни или измазване.-гипсова мазилки.-пръскана мазилка.
-Маже Комини и Зида Комини-влачена мазилка.-минерални мазилки.-замазки.-зидария,зида тераси и стени.-бързо и
качествено.-майстор с дългодишна практика часно лице.-започване веднага.0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/84136/0882551735--fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--lateks--toploizolaciya--o

Far Cry Collection
Far Cry Collection, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84135/far-cry-collection

Pure
Pure, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84134/pure-za-pc

Left 4 Dead: Game of the Year Edition (Classics)
Left 4 Dead: Game of the Year Edition (Classics), за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84133/left-4-dead-game-of-the-year-edition-classics

Empire: Total War Collection
Empire: Total War Collection, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84132/empire-total-war-collection

Empire Total War + Napoleon Total War (пакет 2 в 1)
Empire Total War + Napoleon Total War (пакет 2 в 1), за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84131/empire-total-war--napoleon-total-war-paket-2-v-1

Football Manager 2013
Football Manager 2013, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84130/football-manager-2013

Football Manager 2014
Football Manager 2014, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84129/football-manager-2014

London 2012: The Official Video Game of the Olympic Games
London 2012: The Official Video Game of the Olympic Games, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84128/london-2012-the-official-video-game-of-the-olympic-games

Medieval II: Total War Gold Edition
Medieval II: Total War Gold Edition, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84127/medieval-ii-total-war-gold-edition

Medieval II: Total War
Medieval II: Total War, за PC
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http://obiavidnes.com/obiava/84126/medieval-ii-total-war

Napoleon: Total War Collection
Napoleon: Total War Collection, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84125/napoleon-total-war-collection

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/54959/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Sega Mega Drive Classic Collection Vol.2
Sega Mega Drive Classic Collection Vol.2, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84124/sega-mega-drive-classic-collection-vol2

ТЪРГОВСКО ПРАВО - Покупко - Продажба на Фирми със Задължения ..... Предлагаме
перфектно съдействие за освобождаване от отговорност .....
ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД ,
ЕАД и Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
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Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
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 !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското/фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
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НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/84123/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya--predlagame-pe

Shogun 2: Total War
Shogun 2: Total War, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84122/shogun-2-total-war

На 15.07 с 10% отстъпка Стартира Английски 1,2ниво в Интер Алианс
Лицензираният Център за Професионално Обучение ИНТЕР АЛИАНС Ви предлага специализирано обучение по Английски
език за начинаещи и напреднали от І – V ниво в 100 учебни часа.Гарантираме висок стандарт в обучението и реални
резултати! Ние сме езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждоезиковото
обучение.При нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на
съответния език. Издаване на легитимно удостоверение, съгласно МОН.
Системата “New Headway” е актуална и комуникативна, развива бързо говорни умения.Всички учебни помагала са
осигурени от нас. В обучението са включени и аудио материали, които разнообразяват часовете и обогатяват
познанията на курсистите за английската реч и култура.Използва се учебник, учебната тетрадка, аудио записи, както и
допълнителни материали, подбрани според нуждите и интересите на курсистите с цел по-бързото им приобщаване към
езика. Броят на курсистите в група е от пет до осем човека, което позволява добра индивидуална работа с всеки един!
Вечерни, дневни, съботно-неделни групи!
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с Вашите
възможности и потребности. За да откликнем на персоналните нужди на всеки един от Вас, без да се налага да
жертвате от служебните ангажименти или личните Ви планове!
Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до
бизнес-входа на Верея/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470, interalliance_stz@abv.bg, skype:interalliance_stz
,http://interalliancestz.alle.bg
http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/84121/na-1507-s-10-otstypka-startira-angliyski-12nivo-v-inter-alians

На 18.07 с 10% отстъпка Стартира Немски език 1,2 ниво
Лицензираният Професионален център за обучение “Интер Алианс” Стара Загора Ви предлага курс по Немски език за
начинаещи и напреднали от І – ІV ниво . Всяко ниво обхваща 100 учебни часа и се работи по системата THEMEN
AKTUELL. Ние сме езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото обучение.
При нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на съответния
език. Сформираме малки групи (5-7 курсиста) с цел по-добрата индивидуална работа с всеки. Системата за обучение по
немски език е разработена по критериите и стандартите на новата европейска езикова рамка. Използва се учебник,
учебна тетрадка, аудио записи, както и допълнителни материали подбрани според нуждите и интересите на
курсистите с цел по-бързото им приобщаване към езика и преодоляване на езиковата бариера при разговор. Всички учебни
помагала са осигурени от нас. Бърз и ефективен начин да научите чужд език. Активно участие на курсистите в учебния
процес. Вечерни, дневни, съботно-неделни групи! Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен
за Вас график, оптимално съобразен с Вашите възможности и потребности. За да откликнем на персоналните нужди на
всеки един от Вас, без да се налага да жертвате от служебните ангажименти или личните Ви планове! След всяко
завършено ниво на обучение, центърът издава заверено легитимно удостоверение за придобитите знания, сертифицирано
към МОН . Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” 96, вх.Б, ет.1, /масивната кооперация до
бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470, interalliance_stz@abv.bg, skype:
interalliance_stz,http://interalliancestz.alle.bg , http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/84120/na-1807-s-10-otstypka-startira-nemski-ezik-12-nivo
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Sonic Mega Collection Plus
Sonic Mega Collection Plus, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84119/sonic-mega-collection-plus

Английски език – подготовка за матура
Езикова школа Абилити предлага индивидуална и в малки групи подготовка за матура по английски език . Занятията са
два пъти седмично по 4 учебни часа . Предлагаме и вариант в събота и неделя .
Подготовката включва :
- Работа върху основните умения четене с разбиране , слушане , писане и говорене
- Подготовка върху програмата за Държавен зрелостен изпит .
- Задълбочена работа в областта на граматиката , лексиката и стилистиката , както и върху практическото им
прилагане на предстоящия зрелостен изпит .
- Пробни изпити
- Оценяване и рецензии
Графикът на занятията е съобразен с времето на учениците .
Предлагаме :
Курс от 130 уч. часа
Курс от 90 уч. часа
Курс от 60 уч. часа
Индивидуален курс по индувудуакен учебен план .
Интензивността зависи от показаното от учениците на тест за входящо ниво . Тестът е безплатен и се провежда в
дните от понеделник до петък .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 02/953 08 87 ; 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
http://obiavidnes.com/obiava/84118/angliyski-ezik--podgotovka-za-matura

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
.
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Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
• общ курс по български
• бизнес курс
• разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по английски ,немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски ,.
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
- Индивидуално обучение в офиса,
- Фирмено обучение във Вашия офис.
- Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 02/953 08 87 ; 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
http://obiavidnes.com/obiava/84117/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 : стобразно времето ба курсистите
В учебния план са включени аудио и видео уроци.
Продължителност :30 учебни часа – два месеца
Цена 210 лева В посоченага цена за курса са включени учебните материали .
Учебна система – Campus 1
Предлагаме работа в малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
Възможност за разсрочено плащане и различни видове отстъпки.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
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
http://obiavidnes.com/obiava/84116/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
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- Разговорни езикови курсове за поддържане на постигнатата езикова компетентност.
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски , български език
за чужденци .
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 02/953 08 87 ; 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
http://obiavidnes.com/obiava/84115/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

Sonic Riders
Sonic Riders, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84114/sonic-riders

Space Siege
Space Siege, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84113/space-siege

The Incredible Hulk
The Incredible Hulk, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84112/the-incredible-hulk

Езиков център
Езиков център "Съксес-София"
Повече информация на:
www.success-sofia.net
http://obiavidnes.com/obiava/84111/ezikov-centyr

Total War: Rome II Collectors Edition
Total War: Rome II Collectors Edition, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84110/total-war-rome-ii-collectors-edition

Worms Forts: Under Siege
Worms Forts: Under Siege, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84109/worms-forts-under-siege

Brothers in Arms Trilogy Collection
Brothers in Arms Trilogy Collection, за PC
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http://obiavidnes.com/obiava/84108/brothers-in-arms-trilogy-collection

Heroes V Gold
Heroes V Gold, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84106/heroes-v-gold

Водоустойчив Шперплат за кофраж директен вносител - WWW.SHPERPLAT.COM Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на:
http://obiavidnes.com/obiava/84105/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-direkten-vnositel---wwwshperplatcom--

Водоустойчив Шперплат за кофраж директен вносител - WWW.SHPERPLAT.COM Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на:
http://obiavidnes.com/obiava/84104/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-direkten-vnositel---wwwshperplatcom--

Превод на документи от/на английски, руски, турски, френски. . .
ПРЕВОДИ от/на над 30 езици. Легализация във всички министерства. Преводаческа Агенция НОВ ВЕК предлага бързи
писмени преводи от заклети преводачи, легализация на официални документи във всички министерства, поставяне на
Апостил (Apostille), заверка на преводи на документи от чужбина в Дирекция „Консулски отношения“ на Министерство
на външните работи.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/84103/prevod-na-dokumenti-otna-angliyski-ruski-turski-frenski--

Prince of Persia: The Sands of Time
Prince of Persia: The Sands of Time, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84102/prince-of-persia-the-sands-of-time

Rainbow Six Vegas Collection
Rainbow Six Vegas Collection, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84101/rainbow-six-vegas-collection

Rise of Nations Gold Edition
Rise of Nations Gold Edition, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84100/rise-of-nations-gold-edition

Silent Hunter 5: Battle of the Atlantic
Silent Hunter 5: Battle of the Atlantic, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84099/silent-hunter-5-battle-of-the-atlantic

Преходник APPLE към EU контакти
Преходник APPLE към EU контакти
http://obiavidnes.com/obiava/84098/prehodnik-apple-kym-eu-kontakti
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Зарядно у-во HAMA USB Vehicle Charger (119437)
Зарядно у-во HAMA USB Vehicle Charger (119437), 12V към USB, 2.4A
http://obiavidnes.com/obiava/84097/zaryadno-u-vo-hama-usb-vehicle-charger-119437

Guild Wars 2 Heroic Edition
Guild Wars 2 Heroic Edition, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84016/guild-wars-2-heroic-edition

Grand Theft Auto IV Complete Edition
Grand Theft Auto IV Complete Edition, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84015/grand-theft-auto-iv-complete-edition

Grand Theft Auto IV
Grand Theft Auto IV, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84014/grand-theft-auto-iv

Max Payne 3
Max Payne 3, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84013/max-payne-3

Gran Turismo 6 + 1 Милион Кредита (пакет 2 в 1)
Gran Turismo 6 + 1 Милион Кредита (пакет 2 в 1), за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/84012/gran-turismo-6--1-milion-kredita-paket-2-v-1

Uncharted 3: Drakes Deception + Dualshock 3 Bundle
Uncharted 3: Drakes Deception + Dualshock 3 Bundle, за PlayStation 3
http://obiavidnes.com/obiava/84011/uncharted-3-drakes-deception--dualshock-3-bundle

Deus Ex: The Fall
Deus Ex: The Fall, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84010/deus-ex-the-fall

Детективска агенция Хамелеон-Детективски услуги на територията на Цялата страна!!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби , издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
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тел:0878747345,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/84096/detektivska-agenciya-hameleon-detektivski-uslugi-na-teritoriyata-na-cyalata-strana

Чехия - свободни работни позиции
Мъже , жени , семейства до 55 год. за работа в хлебопекарни, сладкарски цехове, цех за сандвичи, завод за пластмасови
изделия, фабрика за парфюми, склад за сортиране на плодове и зеленчуци, камериерки, фабрика за пастет, месокомбинат,
оранжерии, цех за салати, хартиена фабрика, цех за лепене на рекламни стикери, бояджийски цех, фабрика за бисквити,
селско стопанство и животновъдство, складови работници ,оранжерии , персонал за почистване и перални помещения .
Заплати от 700 -900 евро в зависимост от позициите.
Към всички оферти се дава седмичен аванс от 40 евро ( 1000 крони ) . Заплатата е на следващия месец от 10 – 20-сто
число за предходния . Не се изиска владеене на език , подсигурена квартира ( към някои от позициите е безплатна ) ,
трудов договор , осигуровки . Настаняват Ви в квартири тип двустайни апартаменти. Консумативите са за сметка на
работодателя . При интерес от Ваша страна предоставяме всички необходими документи на Чешката фирма за
консултантски услуги , както лиценз и сертификат на фирмата . Заминаване групово или индивидуално.
Телефони за връзка : 0878 023 468 , 0892 976 509
http://obiavidnes.com/obiava/84095/chehiya---svobodni-rabotni-pozicii

Чехия - строителни работници
Набираме персонал за работа в строителството в Чехия на следните позиции :
1.Общи работници - 3.5 - 4 евро на час .
2.Арматуристи - 5 евро на час .
3. Зидаро-мазачи - 9 евро на квадрат .
4. Изолация - 9 евро на квадрат .
5. Фаянс, теракот , шпакловка , гипсокартон – 6 евро на час .
Заплата 1100 – 1300 евро , зависи от позицията . Седмичен аванс , трудов договор , осигуровки, подсигурена квартира.
Подписва се трудов договор , не се изисква владеенето на език . Заминаване индивидуално или групово .
Телефони за връзка : 0878 023 468 , 0892 976 509
http://obiavidnes.com/obiava/84094/chehiya---stroitelni-rabotnici

Пластири за детоксикация на организма
Пластири за детоксикация на организма - за извличане токсини и отпадни продукти от организма на човека през
стъпалата по време на сън – изключително добър начин за поддържане на добро здраве. Подобряват и регулират
кръвообръщението, извличат токсините, увреждащи организма, възвръщат и балансират енергията в тялото,
нормализират работата на стомашно-чревния тракт. Осигуряват здрав сън и пълноценна почивка. Помагат за избягване
на махмурлук след препиване. Отстраняват синини и отоци от наранявания по кожата. Успокояват болки в
сухожилията (китки, лакти, глезени, колена). Лесни за употреба. Напълно безопасни и изцяло от натурални билкови
продукти. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или на тел. 02/8298504, 02/422
422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка при онлайн поръчка над 25.00 лева!
Промоцията е валидна до 1 август 2014г.!
http://obiavidnes.com/obiava/84093/plastiri-za-detoksikaciya-na-organizma

Йонизираща душ-слушалка с филтър от германий и турмалин
Йонизираща душ-слушалка с филтър от германий и турмалин – за домашна спа-терапия с йонизирана по естествен път
(под действието на природни минерали) вода и 8 режима воден масаж. За преодоляване на стреса и умората на тялото и
възстановяване на енергийния баланс, за хидратирана гладка кожа и свежа коса, за стимулиране на кръвообръщението и
подобряване на съня, за пречистване на водата от хлор, токсини и бактерии, за предпазване от кожни заболявания. Само
срещу 33 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти „ТехноМаг” или на тел. 02/8298504,
02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка при онлайн поръчка на 2 и повече броя!
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Промоцията е валидна до 2 август 2014г.!
http://obiavidnes.com/obiava/84092/yonizirashta-dush-slushalka-s-filtyr-ot-germaniy-i-turmalin

Комплексна въздухопречиствателна система "8 в 1"
Комплексна въздухопречиствателна система "8 в 1" – За идеално пречистване на въздуха в помещението. С
антиалергично и антибактериално действие. За ефективно отстраняване на миризми, дим, прах, тежки метали,
алергени и всякакви други замърсявания на въздуха в затворени жилищни помещения, спални, офиси. С H.E.P.A., активен
карбонов и фотокатализационни филтри, плюс озонатор, йонизатор, вентилатор и ароматизатор. CE сертифициран. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
Промоцията е валидна до 02 август 2014г.!
http://obiavidnes.com/obiava/84091/kompleksna-vyzduhoprechistvatelna-sistema-8-v-1

Йонизатор - настолен въздухопречиствател
Йонизатор - настолен въздухопречиствател - йонизатор с елегантен дизайн и с повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Осигурява чист и здравословен въздух в затворено помещение до 50 кв.м. Предпазва от
заболявания по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и компютри. Противодейства на вредните
положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 45,90 лв. с ДДС. За подробности и поръчки
посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Купете сега само за 43.61 лв. и спестете 5 % от нормалната цена!
Промоцията е валидна до 02 август 2014г.!
http://obiavidnes.com/obiava/84090/yonizator---nastolen-vyzduhoprechistvatel

Dungeon Siege III
Dungeon Siege III, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84009/dungeon-siege-iii

Йонизатор с озонатор от ТехноМаг
Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода – последно поколение технология за пречистване и
стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на
хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и
медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки, детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
Промоцията е валидна до 02 август 2014г.!
http://obiavidnes.com/obiava/84089/yonizator-s-ozonator-ot-tehnomag

Бидета - различни модели
Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи – с приятен италиански дизайн и удобна, елегантна странична метална
ръкохватка-смесител за едновременно управление на температурата и силата на водната струя. С въртящ ключ за
избор от 3 възможни функции (1.Нормално задно измиване; 2.Дамско измиване; 3.Миене на дюзите). С две скрити
подвижни дюзи. В пълен комплект с необходимите за монтажа водни съединители и маркучи. Съвместимо с нормалните
тоалетни чинии. За съжаление, все още много хора у нас смятат едва ли не за лукс бидето в тоалетната. И не си дават
сметка, че с него могат да се отърват и забравят за модерните болести на седящите хора, като хемороиди, инфекции на
дебелото черво, запек, уретрит, цистит и т.н. (Доказано е, не е просто реклама)! За подробности и поръчки посетете
интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Купете сега само за 130.00лв. и спестете 20 лева от нормалната цена! Промоцията е валидна до 01 август 2014г.!
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http://obiavidnes.com/obiava/84088/bideta---razlichni-modeli

Електроди за детоксикатор
Електрод за детоксикатор – консуматив за уред за водна йонна детоксикация. Стандартен, цвят черен. Директно от
производителя. При покупка на 5 и повече броя, цена 15 лв. с ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина
ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Купете сега само за 15.30лв. и спестете 15% от нормалната цена!
Промоцията е валидна до 01 август 2014г.!
http://obiavidnes.com/obiava/84087/elektrodi-za-detoksikator

Assassin's Creed 3
Assassin's Creed 3, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84008/assassins-creed-3

Tom Clancy's Rainbow Six: Vegas - Classics
Tom Clancy's Rainbow Six: Vegas - Classics, за XBOX360
http://obiavidnes.com/obiava/84007/tom-clancys-rainbow-six-vegas---classics

Watch Dogs Special Edition
Watch Dogs Special Edition, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84006/watch-dogs-special-edition

Бюро за защита на индустриалната собственост !!
Искате да впишете марка ?! Нашата кантора е професионалист в зоната на индустриалната собственост
http://obiavidnes.com/obiava/84086/byuro-za-zashtita-na-industrialnata-sobstvenost-

Prestigio MultiPhone 3501 DUO
Prestigio MultiPhone 3501 DUO, син, поддържа 2 sim карти, 5" (12.7 cm) сензорен TFT екран, двуядрен MT6572 1.20 GHz,
512MB RAM, 4GB памет (+microSD слот), WiFi 802.11n, 5.0 & 0.3Mpix camera, bluetooth, Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/84003/prestigio-multiphone-3501-duo

АЯКС- Детективи- по- всяко време-0888112075-Русе Варна Шумен Велико Търново
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/84085/ayaks--detektivi--po--vsyako-vreme-0888112075-ruse-varna-shumen-veliko-tyrnovo

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-0888112075-Бургас
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1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/84084/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-burgas

Детективска Агенция Дискрет-Пловдив Пазарджик Хасково Димитровград
Детективска Агенция ДИСКРЕТ е специализирана единствено и само в областа на изневярата.
Установяване собственост на телефони автомобили и месторабота.Издирване на бивши и
настоящи адреси.Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/84083/detektivska-agenciya-diskret-plovdiv-pazardjik-haskovo-dimitrovgrad

Детективска Агенция Дискрет-БЛАГОЕВГРАД САНДАНСКИ БАНСКО ПЕТРИЧ
Детективска Агенция ДИСКРЕТ е специализирана единствено и само в областа на изневярата.
Установяване собственост на телефони автомобили и месторабота.Издирване на бивши и
настоящи адреси.Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/84082/detektivska-agenciya-diskret-blagoevgrad-sandanski-bansko-petrich

Детективска агенция Авалон-24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и …
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http;//avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/84081/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi
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Prestigio MultiPhone 4044 DUO
Prestigio MultiPhone 4044 DUO, бял, GSM, GPS, поддържа 2 sim карти, 4" (10.16cm) сензорен TFT екран. двуядрен Cortex
A9 1.20 GHz, 512MB RAM, 4GB памет (+microSD слот), WiFi 802.11n, 8.0 & 0.3 Mpix camera, bluetooth, Android 4.1
http://obiavidnes.com/obiava/84000/prestigio-multiphone-4044-duo

Частен Детектив Иван Иванов-Детективски Услуги-дългогодишен професионален опит!!!
Детективска Агенция Фокс с пълна гама детективски услуги за частни лица и фирми.Бързина,точност,ефективност!
Частни детективи - 24 ч.Гарантира 100% Дискретно разследване!
Професионални детективски услуги на територията на България и ЕС
- Безплатни консултации
- Разкриване и доказване на изневери
- Фирмени проучвания
- Консултации на фирми относно сигурността
- Установяване и издирване на лица
- Частен детектив - Разследване
- Справки на лица, автомобили, телефони и др.
- Издирване на биологични родители
- "Откриване" на скрити микрофони и камери в жилища, автомобили, офиси и др.
- Проверка на телефони и компютри за вграден в тях шпионски софтуер
- GPS системи за проучване и установяване
- Други ефективни детективски услуги !
Дискретността на проведения разговор или разследване е гарантирана
от нашите Частни Детективи.
За контакти:
GSM: 0888400413,0897024504,0879527229
e-mail: detective-fox@infojoker.bg
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/84080/chasten-detektiv-ivan-ivanov-detektivski-uslugi-dylgogodishen-profesionalen-opit

Частен Детектив-Детективска Агенция Фокс-София, Пловдив, Бургас
Детективска Агенция Фокс с пълна гама детективски услуги за частни лица и фирми.Бързина,точност,ефективност!
Частни детективи - 24 ч.Гарантира 100% Дискретно разследване!
Професионални детективски услуги на територията на България и ЕС
- Безплатни консултации
- Разкриване и доказване на изневери
- Фирмени проучвания
- Консултации на фирми относно сигурността
- Установяване и издирване на лица
- Частен детектив - Разследване
- Справки на лица, автомобили, телефони и др.
- Издирване на биологични родители
- "Откриване" на скрити микрофони и камери в жилища, автомобили, офиси и др.
- Проверка на телефони и компютри за вграден в тях шпионски софтуер
- GPS системи за проучване и установяване
- Други ефективни детективски услуги !
Дискретността на проведения разговор или разследване е гарантирана
от нашите Частни Детективи.
За контакти:
GSM: 0888400413,0897024504,0879527229
e-mail: detective-fox@infojoker.bg
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http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/84079/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-sofiya-plovdiv-burgas

Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по БЕЛ и История
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по БЕЛ и История. Целогодишна подготовка за ученици в 11 и 12
клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и
регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение;
разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване за 2014/15г. от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/84078/kursove-i-individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-bel-i-istoriya

Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Химия и Биология
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Химия и Биология. Целогодишна подготовка за ученици в 11 и 12
клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и
регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение;
разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване за 2014/15г. от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/84077/kursove-i-individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-himiya-i-biologiya

Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Английски и Немски език
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Английски и Немски език. Целогодишна подготовка за ученици в
11 и 12 клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен
материал и регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за
посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване за 2014/15 от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/84076/kursove-i-individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-angliyski-i-nemski-ezik

Курсове и индивидуални уроци за матура по БЕЛ и всички избираеми предмети
Курсове и индивидуални уроци за матура по БЕЛ и всички избираеми предмети. Целогодишна подготовка за ученици в 11 и
12 клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и
регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение;
разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване за 2014/15 от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/84075/kursove-i-individualni-uroci-za-matura-po-bel-i-vsichki-izbiraemi-predmeti

Курсове и индивидуални уроци по БЕЛ и Математика за седмокласници
Курсове и индивидуални уроци по БЕЛ и Математика за седмокласници. Безплатно първо занятие; готови учебни
материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и регулярно изпитване; интензивен тренинг за
решаване на тестове и писане на преразказ/ разписване на задачи. 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра
на София; гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване
за 2014/15 от 01.юни!
http://obiavidnes.com/obiava/84074/kursove-i-individualni-uroci-po-bel-i-matematika-za-sedmoklasnici

Курсове и индивидуални уроци по немски език
Курсове и индивидуални уроци по немски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системите на издателство „Хюбер” –Schritte International/ Ciel/ Lagune и др.Удобни офиси в центъра на
София; гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви
ниво по езика! Издаване на сертификат за всяко ниво.Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/84073/kursove-i-individualni-uroci-po-nemski-ezik

Курсове и индивидуални уроци по английски език
Курсове и индивидуални уроци по английски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
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Подготовка по системите на издателство „Оксфорд” – New English file / Solutions. Удобни офиси в центъра на София;
гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по
езика! Издаване на сертификат за всяко ниво. Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/84072/kursove-i-individualni-uroci-po-angliyski-ezik

Курсове и индивидуални уроци по италиански език
Курсове и индивидуални уроци по италиански език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системата Progetto Italiano. Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение; разумна цена
и разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика! Издаване на сертификат за всяко
ниво.Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/84071/kursove-i-individualni-uroci-po-italianski-ezik

Курсове и индивидуални уроци по френски език
Курсове и индивидуални уроци по френски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системата ECHO. Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение; разумна цена и
разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика! Издаване на сертификат за всяко
ниво.Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/84070/kursove-i-individualni-uroci-po-frenski-ezik

Индивидуални уроци по всички предмети в училище
Индивидуални уроци по всички предмети в училище. Целогодишна подготовка за деца от 5 до 12 клас. Помощ за качване
на нивото в училище и повишаване на оценките, подготовка за контролни и класни работи. Стриктно следване на
училищната програма и подробно преподаване на целия материал. Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за
посещение. Разумна цена. Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/84069/individualni-uroci-po-vsichki-predmeti-v-uchilishte

Prestigio MultiPhone 5430
Prestigio MultiPhone 5430, бял, 3G GSM, GPS, 4.3" (10.92cm) сензорен IPS мултитъч екран, Intel Atom Z2420 1.20 GHz, 1GB
RAM, 4GB памет (+microSD слот), WiFi 802.11n, 8.0 & 0.3 Mpix camera, bluetooth, Android 4.0
http://obiavidnes.com/obiava/83997/prestigio-multiphone-5430

Тренинг изпити за матура и кандидатстване след 7 и 12 клас
Пакет пробни изпити или еднократно явяване по всички предмети за матура и кандидатстване след 7 и 12 клас.
Най-добрият начин да тренирате в реалния формат на изпита, който ви предстои. Оценяване по изпитните критерии.
Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение. Разумна цена. Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/84068/trening-izpiti-za-matura-i-kandidatstvane-sled-7-i-12-klas

Кариерно консултиране
Кариерно консултиране за избор на професия и направление за развитие. Подходящ за ученици в 7 и 12 клас. Онлайн тест
на Magellano Universita и две срещи с кариерен консултант. Разумният начин да разберете в какво сте най-добри и да не
учите напразно! Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение. Можете да се запишете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/84067/karierno-konsultirane

Корпоративно обучение по английски ,български , немски , руски
Езикова школа Абилити организира
Чуждоезиково обучение по :
Английски,
български език за чужденци
Немски
френски,
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руски,
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
Бизнес английски - всички нива
Разговорни езикови курсове по посочените езици
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме също и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти 02/ 953 08 87 , 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/84066/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--nemski--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
При индивидуальном обучении, методика выстраивается с учетом Ваших пожеланий. Индивидульное обучение может
проводиться в офисе курсиста в удобное для Вас время.
Школа Абилити предлагает несколько программ обучения на курсах болгарского языка:
общий курс болгарского
курс делового болгарского
разговорный курс для усовершенствования навыков владения болгарским языком .
Длительность каждого уровня обучения 20 академических часов (2 месяца).
По окончании программы выдается свидетельство, с указанием курса и количества часов.
Учебные пособия входят в цену курса обучения.
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. (02)953 08 87
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
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http://obiavidnes.com/obiava/84065/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.
Предлагаме
- съвременно оборудвани учебни зали,
квалифицирани преподаватели
-отлични възможности за обучение
Удостоверение за покрито ниво
Безплатни тестове
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 02/953 08 87 ; 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
http://obiavidnes.com/obiava/84064/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

Prestigio MultiPhone 5430
Prestigio MultiPhone 5430, черен, 3G GSM, GPS, 4.3" (10.92cm) сензорен IPS мултитъч екран, Intel Atom Z2420 1.20 GHz,
1GB RAM, 4GB памет (+microSD слот), WiFi 802.11n, 8.0 & 0.3 Mpix camera, bluetooth, Android 4.0
http://obiavidnes.com/obiava/83995/prestigio-multiphone-5430

Машинна мазилка и замазка, всякакви строителни услуги и ремонти
Машинна мазилка и замазка , вътрешни и външни топлоизолации , хидроизолации , облицовка с камък , замазка , гипсова
мазилка и шпакловка , теракот , гранитогрес , фаянс , колор кит , латекс , боя , тапети ,всякакви декорации и
декоративни мазилки , вътрешни и външни колони , гипсокартон , окачени тавани ,скрито осветление ,ВиК ,Ел.
инсталации ,ОиВ и др . Безплатни консултации ,оферта , договор , професионализъм,кратки срокове . Тел . за контакт 0878 78 23 88 - Антон Стоянов .
http://obiavidnes.com/obiava/84063/mashinna-mazilka-i-zamazka-vsyakakvi-stroitelni-uslugi-i-remonti

Prestigio MultiPhone 5451 DUO
Prestigio MultiPhone 5451 DUO, GSM, бял, поддържа 2 sim карти , 4.5" (11.43 cm) сензорен TFT екран, двуядрен Cortex A7
1.20 GHz, 512MB RAM, 4GB памет (+microSD слот), WiFi 802.11n, 5.0 & 0.3 Mpix camera, bluetooth, Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/83994/prestigio-multiphone-5451-duo

Преводачески услуги и легализация от Нов век – София
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БЪРЗИ преводачески услуги от и на английски, немски, френски, руски, италиански, испански, гръцки, турски, румънски,
сръбски, хърватски... и още 30 езика! Заверки на преводи на документи от чужбина в МВнР и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на
свидетелства за съдимост, нотариални актове, удостоверения за раждане и семейно положение, пълномощни, дипломи,
академични справки, медицински документи, съдебни решения и други във всички държавни институции и чуждестранни
посолства в Република България.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/84062/prevodacheski-uslugi-i-legalizaciya-ot-nov-vek--sofiya

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/84061/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
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месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/84060/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/84059/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Кандидатстудентски курсове и подготовка за матура
Учебен център Орбис организира подготовка за матура и кандидатстудентски изпити по немски, английски, френски,
испански, италиански, български език и математика. Езиковото обучение включва граматичен преговор, решаване на
тестове и писане на есе. Часовете се провеждат в удобно за учениците и преподавателя време. Цена: 15 лева на учебен
час. При двама курсисти цената е 12 лева на учебен час
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/84058/kandidatstudentski-kursove-i-podgotovka-za-matura

Индивидуални уроци за подготвителните класове
Учебен център Орбис предлага индивидуална езикова подготовка по италиански, френски, испански, немски и английски
език за ученици от 8 клас в подготвителните паралелки.
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Обучението обхваща затвърждаване и разширяване познанията на ученика, като се работи по допълнителни материали
с текстове за четене и слушане с разбиране, с граматични и лексикални упражнения. Цената е 10 лева на учебен час (40
минути).
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/84057/individualni-uroci-za-podgotvitelnite-klasove

Подготовка за външно оценяване за 8 клас
Учебен център Орбис организира индивидуална подготовка по италиански, френски, испански, немски и английски език за
изпита след осми клас. Обучението включва преговор на граматиката, разширяване на лексиката и работа по формата
на изпита. Часовете се провеждат в удобно на ученика и преподавателя време. Цената е 10 лв. на учебен час (40
минути).
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
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/84056/podgotovka-za-vynshno-ocenyavane-za-8-klas

Езиково обучение за ученици от 5 до 7 клас
Учебен център Орбис предлага групово и индивидуално обучение за деца от 5 до 7 клас по английски, немски, италиански,
френски, испански и португалски език. Работи се с подходящи за възрастта езикови системи. В процеса на обучение се
развиват всички умения – слушане, четене с разбиране, говорене и писане. Заниманията се провеждат в удобно за
учениците и преподавателя време. Цена: 10 лв. на учебен час
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/84055/ezikovo-obuchenie-za-uchenici-ot-5-do-7-klas

Подготовка за кандидат-гимназисти
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по български език и математика за приемните изпити след 7-ми
клас. Подготовката е целогодишна в удобно за учениците и преподавателя време. Обучението включва преговор на
учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити.
Цена: 12 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 10 лева на учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/84054/podgotovka-za-kandidat-gimnazisti

Prestigio MultiPhone 5451 DUO
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Prestigio MultiPhone 5451 DUO, GSM, черен, поддържа 2 sim карти , 4.5" (11.43 cm) сензорен TFT екран, двуядрен Cortex A7
1.20 GHz, 512MB RAM, 4GB памет (+microSD слот), WiFi 802.11n, 5.0 & 0.3 Mpix camera, bluetooth, Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/83993/prestigio-multiphone-5451-duo

Индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански, френски, испански, португалски, румънски,
английски, немски, фински, унгарски, гръцки, турски, шведски и български език. Обучението се провежда във всички нива
според Европейската езикова рамка (А1-C2) в удобно за курсиста и преподавателя време. Цената е 10 лева на учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/84053/individualno-obuchenie

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/84052/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ
Разнообразете живота си ако ви е скучно и висите цял ден в нета.Спечелете допълнителни приходи като участвате в
нашият мащабен проект,където ще ви научим как да печелите приходи от интернет и ще получите пълна подкрепа по
Skype от наша страна за повече информация пишете ни на Skype име obqva10 или посетете сайта ни www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/84051/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/84050/sigurna-rabota

Езикови курсове
Учебен център Орбис организира вечерни, съботни и неделни курсове по италиански, френски, испански, португалски,
румънски, английски, немски, фински, унгарски, гръцки, турски и български език. Нивата са съобразени с Европейската
езикова рамка (А1 – C2). Вечерните курсове се провеждат от 18.30 до 20.30, а съботните и неделните между 10.30 и
18.00 часа. Цената варира от 200 до 300 лева в зависимост от курса. 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
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http://obiavidnes.com/obiava/84049/ezikovi-kursove

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/84048/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/84047/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

Prestigio MultiPhone 5501
Prestigio MultiPhone 5501,син ,NFC, GSM, GPS, 5" (12.7 cm) сензорен TFT екран, двуядрен A7 1.20 GHz, 512MB RAM, 4GB
памет (+microSD слот), WiFi 802.11n, 5.0 & 0.3 Mpix camera, bluetooth, Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/83992/prestigio-multiphone-5501

Prestigio MultiPhone 5503 DUO
Prestigio MultiPhone 5503 DUO, GSM, GPS, поддържа 2 sim карти, 5" (12.7 cm) сензорен IPS мултитъч екран, четириядрен
MT6582 1.30 GHz, 1GB RAM, 4GB памет (+microSD слот), WiFi 802.11n, 8.0 & 2.0Mpix camera, Bluetooth, Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/83991/prestigio-multiphone-5503-duo

Вентилатор с водна мъгла
Вентилатор с водна мъгла
Особено подходящ както за заведения и търговски обекти, така също и за собствената ви градина или тераса.
Осигурете комфорта си през летните жеги!
Вентилаторът, произвеждащ водна мъгла осезателно понижава околната температура, повишава влажността,
спомага за прогонването на нежеланите насекоми, отстранява прах и вредни частици във въздуха.
Посредством ултразвук, този иновативен модел вентилатор превръща водата в мъгла с големина на микрокапката до 3
микрона.
Образуваните микрокапки поглъщат топлинната енергия от въздуха и се изпаряват.
Температурата се понижава с до 8°C. Създава се приятен хладен бриз.
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Колкото по-горещ и сух е обкръжаващия въздух, толкова по-интензивно е изпарението, a съответно и охлаждането.
Гаранционен срок: 12 месеца
Произход: Китай
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/84046/ventilator--s-vodna-mygla

2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision
2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision
2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision WrapArounds
HD Vision & NightVision - 2 чифта очила за перфектна видимост на пътя! Шофирате, четете или играете голф тези
очила ще ви направят свидетели на изцяло ново преживяване!
Тегло - 0.200 кг.HD NightVision - очила за нощно шофиране
Изработени специално за акцентиране върху релефите. Подобряват визуалния комфорт по време на шофиране и
допринасят за отчетливото разпознаване на обектите, за перфектна яснота през нощта.
Намаляват вероятността от заслепяване, причинено от фарове и улично осветление.
Подобряват видимостта при здрач и при лоши атмосферни условия.
Прилягат добре, могат да се носят върху диоптрични очила.
Комбиниран модел с широки стъкла и с малки отстрани, от жълт акрил.Рамка от пластмаса.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/84045/2-br-ochila-za-noshtno-i-dnevno-shofirane-hd-vision

Йонизатори Озонотор за въздух и вода
Йонизатори Озонотор за въздух и вода.
Нашият магазин предлага на своите клиенти Озонотор за въздух и вода.
Устройството произвежда озон от кислорода във въздуха и образува отрицателни йони,
които премахват замърсявания и миризми и спомагат за унищожаването на болестотворни организми.
”БГ магазин” разполага и с йонизатори – Йонизатор ”AEROION” и Йонизатор и генератор на озон ”M Fresh”. За повече
информация относно изброените уреди се свържете с нас или посетете нашия сайт.
Прочистете вдишвания от Вас въздух, дарявайки си здраве.
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/84044/yonizatori-ozonotor-za-vyzduh-i-voda

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

За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/84043/prechistvatel-na-vyzduh-s--yonizator-ozonator-i-nera-filtyr

Prestigio MultiPhone 7500
Prestigio MultiPhone 7500, бял, 3G GSM, NFC, GPS, micro Sim card, 5" (12.7 cm) сензорен IPS мултитъч екран, четириядрен
MT6589T 1.50 GHz, 1GB RAM, 16GB памет, WiFi 802.11n, 13 & 8.0 Mpix, bluetooth, Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/83990/prestigio-multiphone-7500

0887232146,финни шпакловки,гипсови шпакловки,латекс,топлоизолация,обръщане покрай pvc
дограма и врат
***0887232146*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс бял и цветен. -топлоизолация. -о Цена: 3.00 лв.
***0887232146*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс бял и цветен. -топлоизолация. -обръщане покрай пвц
дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване. -гипсова мазилка. -пръскана мазилка. -минерална мазилка. -и др.
мазилки. -замазки. -зидария. -бързо, корекно, разумни цени, майстор с дългодишна практика, започване веднага. часно
лице.0887232146
http://obiavidnes.com/obiava/84042/0887232146finni-shpaklovkigipsovi-shpaklovkilatekstoploizolaciyaobryshtane-pokra

0887232146,финни шпакловки,гипсови шпакловки,латекс,топлоизолация,обръщане покрай pvc
дограма и врат
***0887232146*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс бял и цветен. -топлоизолация. -о Цена: 3.00 лв.
***0887232146*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс бял и цветен. -топлоизолация. -обръщане покрай пвц
дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване. -гипсова мазилка. -пръскана мазилка. -минерална мазилка. -и др.
мазилки. -замазки. -зидария. -бързо, корекно, разумни цени, майстор с дългодишна практика, започване веднага. часно
лице.0887232146
http://obiavidnes.com/obiava/84041/0887232146finni-shpaklovkigipsovi-shpaklovkilatekstoploizolaciyaobryshtane-pokra
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ТЪРГОВСКО ПРАВО - "КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ + ОСВОБОЖДАВАМЕ
ОТ СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД ,
ЕАД и Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
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 !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското/фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
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16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/84040/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna-o

Prestigio MultiPhone 7500
Prestigio MultiPhone 7500, бял, 3G GSM, NFC, GPS, microSim card, 5" (12.7 cm) сензорен IPS мултитъч екран, четириядрен
MT6589T 1.50 GHz, 2GB RAM, 32GB памет, WiFi 802.11n, 13 & 8.0 Mpix camera, bluetooth, Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/83989/prestigio-multiphone-7500

Prestigio MultiPhone 7500
Prestigio MultiPhone 7500, черен, 3G GSM, NFC, GPS, micro Sim card, 5" (12.7 cm) сензорен IPS мултитъч екран,
четириядрен MT6589T 1.50 GHz, 1GB RAM, 16GB памет, WiFi 802.11n, 13 & 8.0 Mpix, bluetooth, Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/83988/prestigio-multiphone-7500

Prestigio MultiPhone 7600 DUO
Prestigio MultiPhone 7600 DUO, кафяв, NFC, 3G GSM, GPS, поддържа 2 sim карти, 6" (15.24 cm) сензорен IPS мултитъч
екран, четириядрен Cortex A7 1.50 GHz, 1GB RAM, 4GB памет (+microSD слот), WiFi 802.11n, 13.0 & 8.0 Mpix camera,
bluetooth, Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/83987/prestigio-multiphone-7600-duo

Haswell Core i7 4790K четири-ядрен (4.0/4.4GHz
Haswell Core i7 4790K четири-ядрен (4.0/4.4GHz, 8MB, 88W, LGA1150), BOX(без вентилатор)
http://obiavidnes.com/obiava/84018/haswell-core-i7-4790k-chetiri-yadren-4044ghz

НАЙ ДОБРИЯТ СЕКС ТЕЛЕФОН Е НА 090 363 913
НАЙ ДОБРИЯТ СЕКС ТЕЛЕФОН Е НА 090 363 913
http://obiavidnes.com/obiava/84039/nay-dobriyat-seks-telefon-e-na-090-363-913

Чехия - спешен подбор на персонал
Мъже , жени , семейства до 55 години за работа в Чехия – складови работници , персонал за перални помещения , за
пакетиране и сортиране на хранителни и нехранителни продукти , за цехове и заводи , шоколадова и бисквитена фабрики
. Майстори строители , общи работници , заварчици ( електрод , CO2 , аргон ) , шлосери. Над 20 вида работни позиции .
Заплата от 600 – 1400 евро в зависимост от позициите . Седмичен аванс , трудов договор , осигуровки, подсигурена
квартира.
За ваше спокойствие и сигурност сме осигурили транспорт, с който Ви откарват директно до работодателя, без да Ви
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изпращат от София на автобуса и да се притеснявате, дали след като пристигнете ще Ви посрещне някой там .
Телефони за връзка : 0892 976 509 , 0878 023 468
http://obiavidnes.com/obiava/84038/chehiya---speshen-podbor-na-personal

Продавам металотърсач с PIC контролер
Продавам металотърсач с PIC контролер. Отделя металите (феромагнитни и др.) Не се влияе от вода, метални соли в
почвата и др. такива. Звукова и светлинна индикация. В комплекта влиза и DVD с над 30 схеми и техн. документация на
професионални и любителски металотърсачи, както и книгата "Калетата по българските земи". За повече инфо вижте
този клип http://www.youtube.com/watch?v=_Wn5F4egqTc&feature=youtu.be
За контакти GSM 0876709831
http://obiavidnes.com/obiava/84037/prodavam-metalotyrsach-s-pic-kontroler

ПРЕДЛАГАМ ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО ИНТЕРНЕТ
Търсим хора за надомна дейност от цялата страна.Можете да я извършвате от дома си,от офиса си в удомно за вас
време.Това е най-реалното предложение за изкарване на пари чрез интернет.В нашия сайт щте намерите подробно
информация за какво точно се състои дейността и какви са условията за започване,вижте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/84036/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/84035/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ
Разнообразете живота си ако ви е скучно и висите цял ден в нета.Спечелете допълнителни приходи като участвате в
нашият мащабен проект,където ще ви научим как да печелите приходи от интернет и ще получите пълна подкрепа по
Skype от наша страна за повече информация пишете ни на Skype име obqva10 или посетете сайта ни www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/84034/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/84033/sigurna-rabota

АДВОКАТСКA
КАНТОРА
“INVESTCONSULT
партньор-ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА БИЗНЕС ФИРМИ.

GROUP”

Вашият

Правен

ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ И БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ИЗКУПУВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИРМИ СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ДАНЪЧНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ.
Адвокатска Кантора "investconsult Group"
Ние сме екип от квалифицирани юристи, специализирани в извършването на всички видове дейности, свързани с
регистрация на фирма, промени в обстоятелствата на търговските дружества, продажба на дружествени дялове,
правно обслужване на дружества, както и всички други услуги, подробно описани в сайта.
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Нашата цел е да предоставим на клиентите ни качествени услуги на разумни цени и в максимално кратки срокове да
постигнем желаните резултати.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма , ново седалище и адрес за кореспонденция - извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Освобождаваме Ви от финансова,Юридическа и Солидарна отговорност.
При нас ще получите подробна и компетентна информация по всички въпроси, които Ви интересуват. Заедно ще обсъдим
съответните действия, които е необходимо да бъдат предприети. Компетентната правна консултация е от
съществено значение, за да вземете правилното решение.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Адвокатска Кантора "investconsult Group"
гр.ПЛОВДИВ
ул. "4-януари" №36
тел. за контакт от цялата страна- /0897 55 83 20 / 0876 80 43 53 /
http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/84032/advokatska-kantora-investconsult-group-vashiyat-praven-partnyor-pokupko-prodajba

АДВОКАТСКA
КАНТОРА
“INVESTCONSULT
партньор-ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА БИЗНЕС ФИРМИ.

GROUP”

Вашият

Правен

ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ И БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ИЗКУПУВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИРМИ СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ДАНЪЧНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ.
Адвокатска Кантора "investconsult Group"
Ние сме екип от квалифицирани юристи, специализирани в извършването на всички видове дейности, свързани с
регистрация на фирма, промени в обстоятелствата на търговските дружества, продажба на дружествени дялове,
правно обслужване на дружества, както и всички други услуги, подробно описани в сайта.
Нашата цел е да предоставим на клиентите ни качествени услуги на разумни цени и в максимално кратки срокове да
постигнем желаните резултати.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма , ново седалище и адрес за кореспонденция - извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Освобождаваме Ви от финансова,Юридическа и Солидарна отговорност.
При нас ще получите подробна и компетентна информация по всички въпроси, които Ви интересуват. Заедно ще обсъдим
съответните действия, които е необходимо да бъдат предприети. Компетентната правна консултация е от
съществено значение, за да вземете правилното решение.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Адвокатска Кантора "investconsult Group"
гр.ПЛОВДИВ
ул. "4-януари" №36
тел. за контакт от цялата страна- /0897 55 83 20 / 0876 80 43 53 /
http://www.investconsultgroup.eu/
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http://obiavidnes.com/obiava/84031/advokatska-kantora-investconsult-group-vashiyat-praven-partnyor-pokupko-prodajba

ТЪРГОВСКО
ПРАВО
"ИЗКУПУВАМЕ"
ФИРМИ
СЪС
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

+

ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД ,
ЕАД и Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
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 !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското/фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
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14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/84030/tyrgovsko-pravo---izkupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ + ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД ,
ЕАД и Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
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 !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското/фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
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3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/84029/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata-otgovornost-za-1-

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, СД, АД, ЕАД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ и ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД ,
ЕАД и Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
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по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
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 !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското/фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
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ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/84028/kupuvame-eood-ood-sd-ad-ead-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-otgovornost-

КУПУВАМЕ БИЗНЕС - ФИРМИ
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.

СЪС

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

И

ОСВОБОЖДАВАМЕ

ОТ

ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , АД ,
ЕАД и Събирателни Дружества !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
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 !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското/фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация

Страница 94/97

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

13.07.2014

11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/84027/kupuvame-biznes---firmi-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Детективска Агенция Дискрет-БЛАГОЕВГРАД САНДАНСКИ БАНСКО ПЕТРИЧ
Детективска Агенция ДИСКРЕТ е специализирана единствено и само в областа на изневярата.
Установяване собственост на телефони автомобили и месторабота.Издирване на бивши и
настоящи адреси.Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/84026/detektivska-agenciya-diskret-blagoevgrad-sandanski-bansko-petrich

Детективска Агенция Дискрет-Бургас Равда Созопол Поморие Приморско
Детективска Агенция ДИСКРЕТ е специализирана единствено и само в областа на изневярата.
Установяване собственост на телефони автомобили и месторабота.Издирване на бивши и
настоящи адреси.Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/84025/detektivska-agenciya-diskret-burgas-ravda-sozopol-pomorie-primorsko

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-0888112075-Русе Шумен Силистра Свищов Варна
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
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2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/84024/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-ruse-shumen-silistra-svishtov-v

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пазарджик Пловдив Сливен Хасково Ямбол
Димитровград
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/84023/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

Ремонт на покриви-Пловдив
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0888 432 962- 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/84022/remont-na-pokrivi-plovdiv

Ремонт на покриви-София
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
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.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0888 432 962- 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/84021/remont-na-pokrivi-sofiya

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/84020/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/84019/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

Farming Simulator 2013 Titanium
Farming Simulator 2013 Titanium, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/84017/farming-simulator-2013-titanium
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