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Dell PowerConnect 2808 Web
Dell PowerConnect 2808 Web, 8-Port 10/100/1000Base-T, Managed Switch
http://obiavidnes.com/obiava/86220/dell-powerconnect-2808-web

Dell PowerConnect 2816 Web
Dell PowerConnect 2816 Web, 16-Port 10/100/1000Base-T, Managed Switch
http://obiavidnes.com/obiava/86219/dell-powerconnect-2816-web

Dell PowerConnect 2848 Web
Dell PowerConnect 2848 Web, 24-Port 10/100/1000Base-T and 2 SFP Combo Ports, Managed Switch
http://obiavidnes.com/obiava/86218/dell-powerconnect-2848-web

Dell PowerConnect 2848 Web
Dell PowerConnect 2848 Web, 48-Port 10/100/1000Base-T and 4 SFP Combo Ports, Managed Switch
http://obiavidnes.com/obiava/86217/dell-powerconnect-2848-web

Слушалки Dell Alienware TactX Surround Sound с микрофон
Слушалки Dell Alienware TactX Surround Sound с микрофон, черни
http://obiavidnes.com/obiava/86216/slushalki-dell-alienware-tactx-surround-sound-s-mikrofon

Philips BDP2180
Philips BDP2180, Blu-ray плейър, DivX, HD, USB
http://obiavidnes.com/obiava/86215/philips-bdp2180

Philips BDP7750
Philips BDP7750, Blu-ray плейър, черен, WiFi, USB, Upscale Full HD into 4K Ultra HD resolution
http://obiavidnes.com/obiava/86209/philips-bdp7750

Philips PD7015
Philips PD7015, преносим DVD плейър, ТВ тунер, HD, дисплей 7", черен
http://obiavidnes.com/obiava/86208/philips-pd7015

Система за домашно кино Philips BDP9700
Система за домашно кино Philips BDP9700, WiFi, USB, PC network link: DLNA 1.5, Blu-ray, черна
http://obiavidnes.com/obiava/86206/sistema-za-domashno-kino-philips-bdp9700

ТЪРГОВСКО ПРАВО - "КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ + ОСВОБОЖДАВАМЕ
ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
Адвокатска кантора Търговско Право - ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно
Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
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://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/86243/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata

ТЪРГОВСКО ПРАВО - КУПУВАМЕ БИЗНЕС... АД, СД, ЕАД, ООД, ЕООД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ
и ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
Адвокатска кантора Търговско Право - ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно
Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
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
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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://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/86242/tyrgovsko-pravo---kupuvame-biznes-ad-sd-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya-i-osv

ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ ......... !!!
Адвокатска кантора Търговско Право - ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно
Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
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 !
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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
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/86241/yuridichesko--sydeystvie-za-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--osvobojdavane-ot

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ + ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
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Адвокатска кантора Търговско Право - ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно
Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
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
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/86240/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata-otgovornost-za-1-

Система за домашно кино Philips HTB3520G
Система за домашно кино Philips HTB3520G, 5.1 канална 3D Blu-ray, 1000W, Bluetooth, USB, Smart TV , черна
http://obiavidnes.com/obiava/86205/sistema-za-domashno-kino-philips-htb3520g

Система за домашно кино Philips HTB3550G
Система за домашно кино Philips HTB3550G, 5.1 канална 3D Blu-ray, 1000W, Bluetooth , USB, Smart TV , черна
http://obiavidnes.com/obiava/86204/sistema-za-domashno-kino-philips-htb3550g

Система за домашно кино Philips HTB3580G
Система за домашно кино Philips HTB3580G, 5.1 канална 3D Blu-ray, 1000W, Bluetooth, USB, Smart TV Plus, черна
http://obiavidnes.com/obiava/86192/sistema-za-domashno-kino-philips-htb3580g

купува коли за скрап на място,София
Изкупува в София коли за скрап,бракувани,за части,старо желязо и рециклиране,стари бусове,джипове спрени от
движение.Издава документи за МВР и данъчна служба,експресно обслужване и реакция при обаждане за заявка.
Тел. 02/9465436,0887901663,0898980369,0876029495
http://obiavidnes.com/obiava/86239/kupuva-koli-za-skrap-na-myastosofiya

3D проектиране и интериорен дизайн 3DK-DESIGN Studio I-Pro
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net
http://obiavidnes.com/obiava/86238/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dk-design-studio-i-pro

3D проектиране и интериорен дизайн 3DK-DESIGN Studio I-Pro
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net
http://obiavidnes.com/obiava/86237/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dk-design-studio-i-pro
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3D проектиране и интериорен дизайн 3DK-DESIGN Studio I-Pro
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net
http://obiavidnes.com/obiava/86236/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dk-design-studio-i-pro

3D проектиране и интериорен дизайн 3DK-DESIGN Studio I-Pro
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net
http://obiavidnes.com/obiava/86235/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dk-design-studio-i-pro

3D проектиране и интериорен дизайн 3DK-DESIGN Studio I-Pro
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net
http://obiavidnes.com/obiava/86234/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dk-design-studio-i-pro

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171
http://superpc.site11/ com https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/86233/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171
http://superpc.site11/ com https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/86232/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171
http://superpc.site11/ com https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/86231/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171
http://superpc.site11/ com https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/86230/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk
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Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171
http://superpc.site11/ com https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/86229/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171
http://superpc.site11/ com https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/86228/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Система за домашно кино Philips HTB5580G
Система за домашно кино Philips HTB5580G, 5.1 канална 3D Blu-ray, 1000W, WiFi, Bluetooth, USB, Smart TV Plus, черна
http://obiavidnes.com/obiava/86191/sistema-za-domashno-kino-philips-htb5580g

Система за домашно кино Philips HTB9150
Система за домашно кино Philips HTB9150, 3D Blu-ray, WiFi, USB, алуминиева, монтиране на стена с технология
Ambisound
http://obiavidnes.com/obiava/86190/sistema-za-domashno-kino-philips-htb9150

Система за домашно кино Philips HTD3510
Система за домашно кино Philips HTD3510, 5.1 канална DVD, 300W, USB, HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/86185/sistema-za-domashno-kino-philips-htd3510

Investconsult Group-Купуваме търговски предприятия-АД ЕАД ООД ЕООД със задължения.
Investconsult Group-Купуваме търговски предприятия-АД ЕАД ООД ЕООД със задължения.
Правни и бизнес-консултанти специализирани в предоставянето на професионални юридически, финансово-счетоводни,
административни и консултантски услуги за корпоративни клиенти.
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 КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Investconsult Group AD
Централен офис гр.ПЛОВДИВ
офиси гр.ВАРНА БУРГАС СОФИЯ СТАРА ЗАГОРА и др. оперираме на територията на цялата страна.
Свържете се с Нас на тел.0897558320 0876746035 за повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/86227/investconsult-group-kupuvame-tyrgovski-predpriyatiya-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeni

Investconsult Group-Купуваме търговски предприятия-АД ЕАД ООД ЕООД със задължения.
Investconsult Group-Купуваме търговски предприятия-АД ЕАД ООД ЕООД със задължения.
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Правни и бизнес-консултанти специализирани в предоставянето на професионални юридически, финансово-счетоводни,
административни и консултантски услуги за корпоративни клиенти.
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 КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Investconsult Group AD
Централен офис гр.ПЛОВДИВ
офиси гр.ВАРНА БУРГАС СОФИЯ СТАРА ЗАГОРА и др. оперираме на територията на цялата страна.
Свържете се с Нас на тел.0897558320 0876746035 за повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/86226/investconsult-group-kupuvame-tyrgovski-predpriyatiya-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeni

Система за домашно кино Philips HTD3540
Система за домашно кино Philips HTD3540, 5.1 канална DVD, 300W, USB, HDMI, черна
http://obiavidnes.com/obiava/86181/sistema-za-domashno-kino-philips-htd3540

Система за домашно кино Philips HTD3570
Система за домашно кино Philips HTD3570, 5.1 канална DVD, 300W, USB, HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/86180/sistema-za-domashno-kino-philips-htd3570

Бебефон Philips B120 Wi-Fi Baby Camera
Бебефон Philips B120 Wi-Fi Baby Camera, за iPhone и iPad, 720p HD, IR LED, Wi-Fi: 802.11 a/ b/ n
http://obiavidnes.com/obiava/86179/bebefon-philips-b120-wi-fi-baby-camera

Kолона Philips DS1200
Kолона Philips DS1200, докинг за iPod/iPhone/iPad, 4 Watt,, USB to charge 2nd iPod/iPhone, clock display, night light
http://obiavidnes.com/obiava/86178/kolona-philips-ds1200

Раница Dell Energy 2.0
Раница Dell Energy 2.0, за лаптопи до 15.6"(39.62 см)
http://obiavidnes.com/obiava/86225/ranica-dell-energy-20

Раница Dell за лаптопи до 17"(43.18 cm)
Раница Dell за лаптопи до 17"(43.18 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/86224/ranica-dell-za-laptopi-do-174318-cm

Чантa Dell Tek за лаптопи до 17"(43.18 cm)
Чантa Dell Tek за лаптопи до 17"(43.18 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/86223/chanta-dell-tek-za-laptopi-do-174318-cm

Чанта Dell Alienware Vindicator за лаптопи до 17"(43.18 cm)
Чанта Dell Alienware Vindicator за лаптопи до 17"(43.18 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/86222/chanta-dell-alienware-vindicator-za-laptopi-do-174318-cm
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SoundBar система Philips HTL9100
SoundBar система Philips HTL9100, 5.1 канална, черна, безжични колони
http://obiavidnes.com/obiava/86221/soundbar-sistema-philips-htl9100

ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ ......... !!!
Адвокатска кантора Търговско Право - ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно
Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
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 СОЛИДАРНАТА 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 !
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://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/86214/yuridichesko--sydeystvie-za-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--osvobojdavane-ot

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ + ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
Адвокатска кантора Търговско Право - ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно
Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
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 СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС ..... !
ОСИГУРЯВАМЕ

НОВ Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция ..... –
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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 !
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://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/86213/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata-otgovornost-za-1-

ТЪРГОВСКО ПРАВО - "КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ + ОСВОБОЖДАВАМЕ
ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
Адвокатска кантора Търговско Право - ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно
Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
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 СОЛИДАРНАТА 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 !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
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гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/86212/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata

ТЪРГОВСКО ПРАВО - КУПУВАМЕ БИЗНЕС... АД, СД, ЕАД, ООД, ЕООД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ
и ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
Адвокатска кантора Търговско Право - ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно
Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
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 СОЛИДАРНАТА 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 !
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://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/86211/tyrgovsko-pravo---kupuvame-biznes-ad-sd-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya-i-osv

Празник на сливата
Пакет "Празник на сливата" от 19 Септември до 22 Септември
в Арт хотел Каза Арт от 159,00 лв. на човек
3 нощувки + 3 закуски + 1 празнична вечеря с традиционни специалитети с орехи и сини сливи на 20 Септември, почерпка
с една малка домашна троянска сливова ракия, ползване на сауна, маса за шах, детски кът,
всички туристически такси и ДДС
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Какво най-много Ви се иска да опитате, когато чуете за Троянския Балкан ? Разбира се троянската Сливова ракия – дар
от природата и дар от региона с уникални забележителности. Артхотел Каза Арт предлага за Вас и вашето семейство
уникална възможност да изживеете процеса по изваряване на домашната троянска ракия. Само на 1.5 км от хотел Каза
Арт, в Националното изложение на художествените занаяти и приложни изкуства в дните 19 -ти и 22-ри Септември,
майстори по изваряване на ракия ще мерят пред публиката сили по качество. Изборът е тежък, кого ли ще избере
журито тази година за майстор на прословутата сливова ракия?
Празникът на сливата и троянската сливова ракия са се утвърдили като желана и очаквана туристическа атракция,
която всяка година привлича все повече гости от страната и чужбина. В програмата са включени празнично дефиле,
различни тематични демонстрации, песни, танци, конкурси, томболи, игри с публиката, изненади и ракиджийско шоу.
Всичко това превръща Троян и Орешак, по време на Празника на сливата, в привлекателна туристическа атракция.
Цени пакет "Празник на сливата" в Каза Арт
Настаняване в тематична стая Медитация, Еко Арт, Речни истории, Морски импресии, Екзотика, Поезия или
Етноромантика - 159,00 лв.
Настаняване в тематични студия Нощни тайни и Антични мигове – 169,00 лв.
Настаняване в тематично студио 1001 Нощ – 179,00 лв.
Настаняване в тематичен апартамент Палитра – 199,00 лв.
Настаняване в тематичен апартамент Легенда – 209,00 лв.
Настаняване в тематичен апартамент Нова Визия – 219,00 лв.
Гореспоменатите цени са за човек и включват:
2 или 3 нощувки в стая, студио или апартамент
2 или 3 домашно приготвени закуски по избор "Селска идилия","Вечна младост", "Прекрасно утро" или "Сладко
събуждане"
1 специална вечеря по меню „Празник на сливата" на 20 -ти Септември
Ползване на финландска панорамна сауна
Ползване на тенис на маса, шах, безплатен паркинг, всички туристически такси и ДДС
Дете, настанено на допълнително легло в стая, апартамент или студио:
до 3,99 години - безплатно
от 4 до 12 години доплащат:
- двудневен пакет– 39 лв.
- тридневен пакет - 49,00 лв.
Цената включва: 2 или 3 нощувки със закуски, 1 вечеря по детско меню на 20 - ти Септември
Трети възрастен настанен на допълнително легло в стая, апартамент или студио:
- двудневен пакет – 89,00 лв.
- тридневен пакет - 109,00 лв.
Цената включва: 2 или 3нощувки със закуски, 1специална вечеря по меню „Празника на сливата ”на 20-ти Септември
Вечер на Троянската сливова в Ресторант Каза Арт в събота, 20-ти септември специално за Вас:
* Почерпка с една малка домашна троянска сливова ракия
* Празнична вечеря с традиционни специалитети с орехи и сини сливи
Меню „Празник на сливата” в Каза Арт
Предлагаме Ви едно незабравимо кулинарно изкушение в прекрасна комбинация с домашни сини сливи - наслада за очите и
невероятен вкус за небцето!
САЛАТИ
Септемврийска салата
/невероятна комбинация с червено цвекло, сушени сини сливи, чесън, орехи и дресинг/
Селска салата
/домати, краставици , печени чушки, лук, сирене, сервирана в купа от пикантно тесто/
Орешарска лютика
/домат, патладжан, чушка, лук, магданоз, чесън и люта чушка/
ПРЕДЯСТИЯ
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Хапки от сини сливи
/прекрасни хапки от домашни сини сливи, обвити в бекон и залети с ароматен сос/
Лозови сарми
/лозови сарми с пълнеж от болгур и сини сливи/
Пилешки дробчета със сини сливи
/невероятни пилешки дробчета на тиган с гъби, домат, лук, сини сливи и подправки/
ОСНОВНИ
Свинско със сини сливи
/кулинарно изкушение от свинско месо, гарнирано с праз лук и сини сливи/
Пилешки руладини с бекон и сини сливи
/руло от пилешко филе с бекон, сини сливи, стафиди и гарнитура от сотирани зеленчуци/
Агнешко със сини сливи
/задушено агнешко джоланче с картофи и сини сливи/
ДЕСЕРТИ
Шоколадови сини сливи
Пудинг със сини сливи
Чийзкейк със сини сливи
Домашни питки
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ВАШАТА АКТИВНА ПОЧИВКА В АРТХОТЕЛ КАЗА АРТ
Обучение по керамика: Bреметраене - 2 часа – 24 лв. на човек
* Изработване на съд от глина на грънчарско колело
* Изработване на съд от глина ръчно с фуршова техника
* Изпичане на пещ и глазиране на изработения съд /по желание/ 2 лв.
Курс по йога - 1 час - 9 лв. на човек
Курс по рисуване за деца - 1 час - 15 лв. на дете - Дали не сте си родили един малък художник? Открийте или развийте
таланта на своето дете! Ако малчуганът Ви обича да рисува, то цветното предложение на Каза Арт e точно за Вас.
Курс по изработка на бижута за деца и възрастни - 1 час - 15 лв. на дете
Курс по стъклопис - 2 часа - 18 лв. на човек
Цената включва:
- една чаша за червено вино, която Вие ще изрисувате
- материали /контур, боя за стъклопис/
Курс по готварство – 29 лв. на човек /цената включва приготвяне на тристепенно меню, обучение от професионален
готвач/
Наем на колело - 1 час - 5 лв., 2 часа - 9 лв., 3 часа - 12 лв., 4 - 6 часа - 15 лв.
Походи в планината с водач – Специално за Вас, за гостите на хотел Каза Арт, подготвихме няколко планински
маршрута в Троянския балкан с различна продължителност и интензивност на пешеходния преход.
Цена от 20 лв. до 35 лв. на човек в зависимост от продължителността на разходката
Разходка до живописната махаличка Баба Стана - 3 часа
Велоразходка край река Черни Осъм до Троянския манастир - 4 часа
Разходка до Троян по стъпките на Апостола - 4 - 5 часа
МАСАЖИ
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Китайски традиционен масаж „ХУА-ШАН”
Уравновесява енергията в тялото чрез стимулиране на меридианите и акупресурните точки на тялото. Отнема
излишъка на вътрешна енергия в органите на тялото. Засилва имунната система.
Цялостен /предна и задна част/
50 - 60 минути – 45 лв.
Частичен / задната част на тялото/ 25 - 30 минути – 32 лв.
Класически релаксиращ масаж „АРТ- МАГИЯ”
Отпуска мускулите, сухожилията, нервната система, освобождава психическото натоварване
Цялостен /предна и задна част/
50 - 60 минути – 35 лв.
Частичен /задната част на тялото/ 25 - 30 минути – 25 лв.
Масаж „Уморени крака”
Извършва се на крака в частта от бедрото до стъпалото включително и стъпалото. Използват се пасажни похвати за
освобождаване на напрежението до постигане на чувство на лекота в краката
30 - 40 минути – 29 лв.
Масаж ЯКА
Масаж в областта на раменете, врата и главата. Освобождава напрежението и стимулира акупресурните точки в
областта на главата до постигане на антистресов ефект.
25 - 30 минути – 28 лв.
Радваме се да Ви посрещнем лично!
http://obiavidnes.com/obiava/86210/praznik-na-slivata

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net
http://obiavidnes.com/obiava/85494/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net
http://obiavidnes.com/obiava/86207/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Investconsult Group business corporate law-КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ
УСЛОВИЯ ИЗГОДНИ ЗА ВАС.Прехвърляне и изкупуване на акции, дружествени дялове и
търговски предприятия;
Investconsult Group business corporate law-КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ УСЛОВИЯ ИЗГОДНИ ЗА
ВАС.Прехвърляне и изкупуване на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
Правни и бизнес-консултанти специализирани в предоставянето на професионални юридически, финансово-счетоводни,
административни и консултантски услуги за корпоративни клиенти.
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.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ПРОБЛЕМНАТА ФИРМА ЗА ЕДИН ЧАС,ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
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ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Investconsult Group AD
Централен офис гр.ПЛОВДИВ
офиси гр.ВАРНА БУРГАС СОФИЯ СТАРА ЗАГОРА и др. оперираме на територията на цялата страна.
Свържете се с Нас на тел.0897558320 0876746035 за повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
НА ПОСОЧЕНИЯ ТЕЛЕФОН ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ И СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/86203/investconsult-group-business-corporate-law-kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-pri-usl

Investconsult Group business corporate law-КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ
УСЛОВИЯ ИЗГОДНИ ЗА ВАС.
Investconsult Group business corporate law-КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ УСЛОВИЯ ИЗГОДНИ ЗА
ВАС.Прехвърляне и изкупуване на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
Правни и бизнес-консултанти специализирани в предоставянето на професионални юридически, финансово-счетоводни,
административни и консултантски услуги за корпоративни клиенти.
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.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ПРОБЛЕМНАТА ФИРМА ЗА ЕДИН ЧАС,ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Investconsult Group AD
Централен офис гр.ПЛОВДИВ
офиси гр.ВАРНА БУРГАС СОФИЯ СТАРА ЗАГОРА и др. оперираме на територията на цялата страна.
Свържете се с Нас на тел.0897558320 0876746035 за повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
НА ПОСОЧЕНИЯ ТЕЛЕФОН ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ И СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/86202/investconsult-group-business-corporate-law-kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-pri-usl

Investconsult Group business corporate law-КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ
УСЛОВИЯ ИЗГОДНИ ЗА ВАС.
Investconsult Group business corporate law-КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ УСЛОВИЯ ИЗГОДНИ ЗА
ВАС.Прехвърляне и изкупуване на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
Правни и бизнес-консултанти специализирани в предоставянето на професионални юридически, финансово-счетоводни,
административни и консултантски услуги за корпоративни клиенти.
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.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ПРОБЛЕМНАТА ФИРМА ЗА ЕДИН ЧАС,ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Investconsult Group AD
Централен офис гр.ПЛОВДИВ
офиси гр.ВАРНА БУРГАС СОФИЯ СТАРА ЗАГОРА и др. оперираме на територията на цялата страна.
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Свържете се с Нас на тел.0897558320 0876746035 за повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
НА ПОСОЧЕНИЯ ТЕЛЕФОН ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ И СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/86201/investconsult-group-business-corporate-law-kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-pri-usl

СИГУРНА РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на 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
металургичен
цех,за
шивачки,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,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 чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване сме на вашите услуги всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/86200/sigurna-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva---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 комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на 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
металургичен
цех,за
шивачки,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,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 чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване сме на вашите услуги всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/86199/sigurna-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на 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
металургичен
цех,за
шивачки,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,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 чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване сме на вашите услуги всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/86198/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-i-posrednici-v

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА. РАБОТИМ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И
КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на 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
металургичен
цех,за
шивачки,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,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 чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване сме на вашите услуги всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/86197/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva--rabotim-bez-posrednici-i-komision-v-by
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РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА. РАБОТИМ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И
КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на 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
металургичен
цех,за
шивачки,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,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 чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване сме на вашите услуги всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/86196/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva--rabotim-bez-posrednici-i-komision-v-by

СИГУРНА РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на 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
металургичен
цех,за
шивачки,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,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 чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване сме на вашите услуги всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/86195/sigurna-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-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 комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на 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
металургичен
цех,за
шивачки,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,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 чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване сме на вашите услуги всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/86194/predlagame-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на 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
металургичен
цех,за
шивачки,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,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 чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване сме на вашите услуги всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/86193/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-i-posrednici-v

Курсове за шести клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за 6 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на шестокласници.
Изберете курсовете за 6 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
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• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/86189/kursove-za-shesti-klas-na-rodina

Курсове за седми клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за кандидатстване след 7 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на седмокласници.
Изберете курсовете за 7 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди изпитите след 7 клас.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/86188/kursove-za-sedmi-klas-na-rodina

Подготовка за матура на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за МАТУРА от Родина!
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РОДИНА – България организира курсове за подготовка за матура.
Изберете курсовете за матура на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди МАТУРИТЕ.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/86187/podgotovka-za-matura-na-rodina

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети.
Изберете курсовете за кандидат-студенти на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
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курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди кандидатстудентските изпити и
МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/86186/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

ТЪРГОВСКО ПРАВО - "КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ + ОСВОБОЖДАВАМЕ
ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
Адвокатска кантора Търговско Право - ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно
Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
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 СОЛИДАРНАТА 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 !
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
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http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/86184/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata

"КУПУВАМЕ" БИЗНЕС ..... ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ
СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
Адвокатска кантора Търговско Право - ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно
Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
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 СОЛИДАРНАТА 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 !
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://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/86183/kupuvame-biznes--firmi-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-solidarnata-otgo

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, СД, АД, ЕАД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ и ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ
СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
Адвокатска кантора Търговско Право - ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно
Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
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 СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС ..... !
ОСИГУРЯВАМЕ

НОВ Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция ..... –
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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 !
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://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/86182/kupuvame-eood-ood-sd-ad-ead-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-solidarnata-

Слушалки Philips Downtown
Слушалки Philips Downtown, с лента за глава, бялo/сиви
http://obiavidnes.com/obiava/86177/slushalki-philips-downtown

Слушалки Philips SHP2600 с лента за глава
Слушалки Philips SHP2600 с лента за глава, HiFi, Volume control, черни
http://obiavidnes.com/obiava/86176/slushalki-philips-shp2600-s-lenta-za-glava

Универсално дистанционно Philips SRP5004
Универсално дистанционно Philips SRP5004, 4 in 1, learn button, потдържани устройства: Blu-ray player, DVB-T, DVD,
DVDR-HDD combo, SAT, TV, VCR
http://obiavidnes.com/obiava/86175/universalno-distancionno-philips-srp5004

DVB-T цифрова антена Philips SDV5100
DVB-T цифрова антена Philips SDV5100, 18 dB, компактен дизайн
http://obiavidnes.com/obiava/86174/dvb-t-cifrova-antena-philips-sdv5100

DVB-T цифрова антена Philips SDV5228
DVB-T цифрова антена Philips SDV5228, 36 dB
http://obiavidnes.com/obiava/86173/dvb-t-cifrova-antena-philips-sdv5228

DVB-T цифрова антена Philips SDV8622
DVB-T цифрова антена Philips SDV8622, 40 dB
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http://obiavidnes.com/obiava/86172/dvb-t-cifrova-antena-philips-sdv8622

DVB цифрова антена Philips SDV5229
DVB цифрова антена Philips SDV5229, 18 dB
http://obiavidnes.com/obiava/86171/dvb-cifrova-antena-philips-sdv5229

Цифрова антена Philips SDV6224
Цифрова антена Philips SDV6224, 42 dB, с усилване за HDTV/UHF/VHF/FM
http://obiavidnes.com/obiava/86170/cifrova-antena-philips-sdv6224

Philips DLP2207U
Philips DLP2207U, зарядно за Smartphones and Tablets, 2 USB ports, вкл.micro USB кабел, 5V/2.1A
http://obiavidnes.com/obiava/86169/philips-dlp2207u

Philips DLP2257U
Philips DLP2257U, универсално зарядно за кола, за таблет и моб. телефон, 5 V, 2.1 A
http://obiavidnes.com/obiava/86168/philips-dlp2257u

26г госпожица търси мъж само за секс
26г госпожица търси мъж само за секс без финансови условия и обвързване имам терен но приемам и покани за гости
пиши ми на номер 191911 с текст вики16 за адрес или покана
http://obiavidnes.com/obiava/86167/26g-gospojica-tyrsi-myj-samo-za-seks

Philips DLP2257
Philips DLP2257, автомобилно зарядно за 2 USB устройства, 5V/2.1A
http://obiavidnes.com/obiava/86166/philips-dlp2257

колона Philips DS1155
колона Philips DS1155, докинг за iPod/iPhone5, 6 Watt, clock, charge, night glow
http://obiavidnes.com/obiava/86165/kolona-philips-ds1155

Готови ли сте за войната наречена бизнес?
„Мениджмънт на селския туризъм”,„Предприемачество и мениджмънт”,„Разработване и управление на инвестиционен
проект”,„Планиране и разработване на бизнесплан”, „Рекламата на малката и средна фирма”,”Успешно развитие на
малък и среден магазин”, „Бизнес комуникации и кореспонденция”,„Подбор и оценка на персонала в малката и средна
фирма”,”Ръководител на НАСРР екип” и други.
Формати на обученията–присъствено, дистанционно и видео обучение.
Академия ЕЛЕА–Център “WISDOM”
За подробности–www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/86164/gotovi-li-ste-za-voynata-narechena-biznes

Курсове по счетоводство и планиране
„Двустранно счетоводство”, „Едностранно счетоводство”,„Оперативни счетоводители”,„Счетоводство за
мениджъри”,„Счетоводство за самоосигуряващите се”,„ Направи си сметката”,„Как да предотвратявате измамите в
счетоводството” и други.
Формат на обучението–дистанционно.
Академия ЕЛЕА–Център “WISDOM”
За подробности–www.elea.bg
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и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/86163/kursove-po-schetovodstvo-i-planirane

Професионално дистанционно обучение
„Бизнес – услуги”,„Сътрудник в малък и среден бизнес”,„Офис–мениджър”,„Офис–секретар”,„Икономика и
мениджмънт”,„Посредник
на
трудовата
борса”,„Сътрудник
социални
дейности”,„Еколог”,„Хотелиерство”,„Ресторантьорство”,„Туризъм” и др.
Провежданите дистанционни обучения са по утвърдени от НАПОО учебни програми.
Формат на обучението–дистанционно.
Академия ЕЛЕА–Център “WISDOM”
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/86162/profesionalno-distancionno-obuchenie

Подготвените успяват в бизнеса
„Тънкости при рекламирането в Интернет”,„Как да събираме информация за конкурентите и контрагентите”,„Какво
трябва да направим, когато напуска ключов служител”,„Безплатната реклама в Интернет”,„Комуникации и
етикет”,„Конфликти и управление на конфликтите в организацията”,„Кризисен PR за малкия и среден
бизнес”,„Невербални комуникации”, „Комуникацията и етикета в бизнеса”,„Ползите от дезинформацията”,„PR за
малкия и среден бизнес” и др.
Формати на обученията–присъствено, дистанционно и видео обучение.
Академия ЕЛЕА–Център “WISDOM”
За подробности–www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/86161/podgotvenite-uspyavat-v-biznesa

Специализирани обучения за мениджъри и предприемачи
„Разработване и управление на проекти”,„Защита на вътрешната делова информация и търговската
тайна”,„Управление на риска”,„Бизнес комуникации и кореспонденция” ,„Счетоводство за мениджъри”,„Как да
предотвратявате измамите в счетоводството”,„Финансова етика” и други.
Формати на обученията–присъствено, дистанционно и видео обучение.
Академия ЕЛЕА–Център “WISDOM”
За подробности–www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/86160/specializirani-obucheniya-za-menidjyri-i-predpriemachi

Искаш ли да разбереш от нас
„Как да разпределяш времето си”,„Че финансовата грамотност е необходимост без алтернатива”,„Как да изчистиш
речта си от паразитни думи”,„За тайните на успешното общуване”,„Как да се справиш със стреса”,„Как да станеш
богат човек”,„Да определиш и постигнеш целите си”,„Как освободиш творческото си мислене”, „Как се постига
емоционално равновесие” и др.
Формати на обученията–присъствено, дистанционно и видео обучение.
Академия ЕЛЕА–Център “WISDOM”
За подробности– www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/86159/iskash-li-da-razberesh-ot-nas

Ако не знаеш, научи от нас
„За практиката на хранителните добавки”,„За квантова медицина, диетология, билколечение и хранителни
добавки”,„Как да защитиш на личната си интелектуална собственост”,„За какво да внимаваш при постъпване на
работа”,„Къде са пропуските на шефа и какво негово може да стане твое”,„Какво да си вземеш от фирмата, когато
напускаш или те уволнят”,„Как да се обличаш за офиса”,„Как да се държиш и възпитаваш детето си” и др.
Формати на обученията–присъствено, дистанционно и видео обучение.
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Академия ЕЛЕА–Център “WISDOM”
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/86158/ako-ne-znaesh-nauchi-ot-nas

колона Philips DS1400
колона Philips DS1400, докинг за iPod/iPhone5, 6 Watt, clock , charge, night glow
http://obiavidnes.com/obiava/86157/kolona-philips-ds1400

Материали за ноктопластика - онлайн магазин Noktoplastika.Net
Онлайн магазин за материали за маникюр, ноктопластика и декорации – всичко необходимо за професионална и домашна
употреба: ув гелове за ноктопластика, акрилни пудри, цветни пудри, акрилни бои за нокти, четки, удължители, лепила, ув
лампи, инструменти, пили, пинцети, избутвачи, резачки, праймери, мономери,клензъри, поставки, кутийки, форми за
изграждане, камъчета, перли, хайвер за нокти, стикери и др.
http://obiavidnes.com/obiava/86156/materiali-za-noktoplastika---onlayn-magazin-noktoplastikanet

колона Philips DS3600
колона Philips DS3600, докинг за iPod/iPhone/iPad, 20 Watt, bluetooth, Remote Control
http://obiavidnes.com/obiava/86155/kolona-philips-ds3600

65" (165
65" (165,1 cm) Интерактивна дъска MultiBoard PRESTIGIO 65" LCD Monitor, Box
http://obiavidnes.com/obiava/86154/65-165

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
http://obiavidnes.com/obiava/86153/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.
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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/86152/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/86151/cours-debulgarepourtrangers

Рисуване за деца
ОЦ "Студио S" – предлага курсове по рисуване и индивидуални уроци по рисуване за подготовка за:
- изпити по рисуване и портфолио с рисунки за ВУЗ у нас и в чужбина
- изпити за средните художествени училища
- детска школа по рисуване
- за любители.
- компютърна графика
За децата:
"Студио С" предлага на децата от 5 до 12 годишна възраст занимания по изобразителни изкуства, рисуване за деца,
приложни изкуства за деца и други полезни и интересни обучения за децата. Вижте курсовете, които предлагаме за
учебната 2013-2014 година:
1. Курс по изящни и приложни изкуства, съчетан с обучение по добродетели чрез средствата на изкуството целогодишен.
2. Курс по компютърна анимация и компютърна графика чрез Photoshop - 10 седмици по 3 астрономични часа.
3. Курс по Иконопис - 4 седмици по 3 астрономични часа.
4. Курс по моден дизайн - 12 седмици по 3 астрономични часа.
5. Курс по художествен текстил - 16 седмици по 3 астрономични часа.
Целта ни е да развиваме въображението и чувството за красота на децата, да ги запознаем с различните приложения на
изобразителните изкуства, включително и в новите технологии, като същевременно те изпитват радост и
въодушевление от процеса на работа и усвояват основните закони в изобразителните и приложни изкуства.
Преподавателите са специалисти и работят с деца с много такт и любов, като се съобразяват с индивидуалните
особености на всяко дете.
В края на учебната година организираме изложба с техните творби, което за децата е голямо признание и оценяване на
техния труд.
http://obiavidnes.com/obiava/86150/risuvane-za-deca

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
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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
http://obiavidnes.com/obiava/86149/nemski-ezik---individualnoi-v-malki-grupi

10.1" (25.65 cm) Acer Aspire SW5-012 таблет
10.1" (25.65 cm) Acer Aspire SW5-012 таблет, четириядрен Intel Atom Z3735F 1.33GHz, 2GB RAM, 32GB HDD, Keyboard,
Win 8.1, Office 365, Aluminium
http://obiavidnes.com/obiava/86148/101-2565-cm-acer-aspire-sw5-012-tablet

Всякакви строителни услуги всички видове домашни ремонти
Строителни майстори извършват груб строеж , зидария , вътрешни и външни топлоизолации , хидроизолации , облицовка
с камък , замазка , гипсова мазилка и шпакловка , теракот , фаянс , колор кит , латекс ,всички видове декорации и
декоративни мазилки , боя , тапети ,всякакви нестандартни изпълнения с гипсокартон , окачени тавани , скрито
осветление , ВиК ,Ел. ,ОиВ и др .Безплатен оглед и консултации , оферта , договор , коректност , професионализъм ,
кратки срокове . Tел.за контакт - 0878 / 78 23 88 - Антон Стоянов .
http://obiavidnes.com/obiava/86147/vsyakakvi-stroitelni-uslugi-vsichki-vidove-domashni-remonti

Курсове по рисуване и уроци по рисуване
ОЦ "Студио S" – предлага курсове по рисуване и индивидуални уроци по рисуване за подготовка за:
- изпити по рисуване и портфолио с рисунки за ВУЗ у нас и в чужбина
- изпити за средните художествени училища
- детска школа по рисуване
- за любители.
- компютърна графика
За седмокласниците:
"Студио С" предлага на седмокласниците подготовка за конкурсните изпити по изобразително изкуство за
Художествената Гимназия за Изящни изкуства „Илия Петров”, за Художествената Гимназия за Приложнии
изкуства”Св. Лука”, Национална Гимназия по Полиграфия и Фотография, 51 СОУ и други училища с разширено
преподаване на изобразително изкуство. . Изпитите включват различни задачи в зависимост от училището, за което се
кандидатства, а именно:
- НАТЮРМОРТ - изобразяване на обемни тела /предмети/ по натура с черен материал /молив, креда, туш и др./ на
катастрон с размер 35/50 см. за четири астрономически часа.
- ФИГУРАЛНА КОМПОЗИЦИЯ - изобразяване на човешки фигури в среда по поставена тема на катастрон с размери
35/50 см. с материали по желание за четири астрономически часа.
- ДЕКОРАТИВНА КОМПОЗИЦИЯ - създаване на проект за десен, покривка и др. с цветни материали в зададен формат за
четири астрономически часа
Специалности – анимация, графичен дизайн, интериорен дизайн, компютърна графика, фотография и много други.
http://obiavidnes.com/obiava/86146/kursove-po-risuvane-i-uroci-po-risuvane

Курсове по рисуване и уроци по рисуване, подготвяне на портфолио с рисунки
ОЦ "Студио S" – предлага курсове по рисуване и индивидуални уроци по рисуване за подготовка за:
- изпити по рисуване и портфолио с рисунки за ВУЗ у нас и в чужбина
- изпити за средните художествени училища
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- детска школа по рисуване
- за любители.
- компютърна графика
Обучението в "Студио S", макар и в група, е индивидуално. Всеки работи по програма, изготвена лично за него и
съобразена с неговите цели и темпо. Затова включването в група може да стане във всеки момент. На всеки курсист се
преподава всичко от самото начало.
За кандидат-студентите:
"Студио С" предлага на кандидат-студентите подготовка за конкурсните изпити по изобразително изкуство за
различните ВУЗ-ове и специалности с такива изпити - Национална Художествена Академия, Архитектура, Анимация,
Озеленяване, Нов Български университет и др. Също така за изготвяне на портфолио за кандидатстване в страната и
чужбина. Изпитите включват различни задачи в зависимост от ВУЗ-а и специалността, за която кандидатства, а
именно:
- ГРАФИЧНО РИСУВАНЕ - натюрморт, глава, фигура, пейзаж и др.
- ЖИВОПИС - натюрморт, глава, фигура и др.
- КОМПОЗИЦИЯ - задачите са много разнообразни и зависят от специалността, за която се кандидатства.
http://obiavidnes.com/obiava/86145/kursove-po-risuvane-i-uroci-po-risuvane-podgotvyane-na-portfolio-s-risunki

7" (17.78 cm) Acer Iconia B1-730HD
7" (17.78 cm) Acer Iconia B1-730HD, двуядрен Intel Atom Z2560 1.6GHz, 1GB RAM, 16GB HDD, GPS
http://obiavidnes.com/obiava/86144/7-1778-cm-acer-iconia-b1-730hd

8.1" (20.57 cm) Acer Iconia W4-820
8.1" (20.57 cm) Acer Iconia W4-820, четириядрен Intel Atom Z3740 1.33GHz, 2GB RAM, 32GB HDD, Intel HD with 3D, MS
Windows 8.1
http://obiavidnes.com/obiava/86143/81-2057-cm-acer-iconia-w4-820

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/86142/30-50-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/86141/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

От 27.08 - КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ 1-ниво в Център МАКСИМА
В ерата на информационните технологии всеки човек среща необходимост от употребата на компютър и интернет. Ако
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това е ново за Вас, то ние в рамките на 50 уч.ч. ще Ви помогнем да управлявате своя компютър посредством
операционната система Windows, да плувате в морето от информация – Internet, да използвате текстообработващата
програма WORD и програмата за електронни таблици – EXCEL.
ЦОН МАКСИМА е център за професионално обучение и притежава висок стандарт на преподаване, съобразен със
съвременните постижения в компютърните технологии и осигурен от квалифицирани преподаватели в съвременна
учебна база.
Обучаваме Ви в МАЛКИ ГРУПИ (3-4 човека).
Избирате УДОБЕН ГРАФИК – сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия.
Предлагаме и ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и
ангажираност.
След положен тест в края на обучението издаваме ЛЕГИТИМНО УДОСТОВЕРЕНИЕ (лицензирано от МОН). Център за
образование и наука Максима е одобрен като доставчик за обучение по Оперативна програма ,,Аз мога повече”!
Възможност за РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ на таксата, при това без оскъпяване!
ОТДЕЛЕТЕ ВРЕМЕ ЗА СЕБЕ СИ И СВОЯТА КВАЛИФИКАЦИЯ!
Една нова компетенция може да промени живота Ви и да отвори нови възможности пред Вас!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел. 042/ 23 05 86 ; Мобилен: 0893 55 65 50
Skype: naukastz
E-mail: nauka_stz@abv.bg
Web address: http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/86140/ot-2708---kompyutyrna-gramotnost-1-nivo-v-centyr-maksima

От 29.08 стартира курс по AUTCAD в Център МАКСИМА!
Придобийте ЦЕННА КВАЛИФИКАЦИЯ и визуализирайте проектните си идеи чрез специализиран курс по AutoCAD в
рамките на 45 учебни часа.
ЦОН МАКСИМА е център за професионално обучение и притежава висок стандарт на преподаване, съобразен със
съвременните постижения в компютърните технологии и осигурен от квалифицирани преподаватели в съвременна
учебна база.
Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в МАЛКИ ГРУПИ (3-4 човека).
Избирате УДОБЕН ГРАФИК – сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия.
Предлагаме и ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ, изцяло съобразено с Вашите потребности, интензитет на обучение и
ангажираност.
След положен тест в края на обучението издаваме ЛЕГИТИМНО УДОСТОВЕРЕНИЕ (лицензирано от МОН).
ИЗГОДНИ ЦЕНИ И ОТСТЪПКИ за фирми и групи! Възможност за РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ на таксата, при това без
оскъпяване!
ОТДЕЛЕТЕ ВРЕМЕ ЗА СЕБЕ СИ И СВОЯТА КВАЛИФИКАЦИЯ!
Една нова компетенция може да промени живота Ви и да отвори нови възможности пред Вас!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел. 042/ 23 05 86 ; Мобилен: 0893 55 65 50
Skype: naukastz
E-mail: nauka_stz@abv.bg
Web address: http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://center-maxima.com/

Страница 31/90

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

24.08.2014

http://obiavidnes.com/obiava/86139/ot-2908-startira-kurs-po-autcad-v-centyr-maksima

От 28.08 - ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК /1 ниво, А1/ в Център МАКСИМА!
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – гр. Стара Загора, предлага на своите клиенти курсове по
Италиански език / 1 ниво / в рамките на 80 учебни часа.
С Вас ще работи КВАЛИФИЦИРАН И ОПИТЕН ПРЕПОДАВАТЕЛ /филолог/ по успешната система на обучение –
PROGETTO ITALIANO. Тя поднася в приятен и увлекателен вид граматичните особености на съвременния италиански
език във въвеждащи диалози, систематизира в табличен вид разглежданата граматика, предлага готови схеми за
общуване в основните ситуации на ежедневието, дава познания за културните аспекти на модерната италианска
реалност чрез автентични текстове на италиански журналисти и писатели. Предложената в учебника информация се
практикува и усвоява в упражнения от учебната тетрадка. Мултимедийният диск към учебника предоставя
възможност за развиване на комуникативните умения и е подходящ, както за работа в учебно време, така и за
допълнителни индивидуални занимания в домашна обстановка. ВСИЧКИ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ СА ОСИГУРЕНИ ОТ
НАС / учебник, учебна тетрадка и CD /.
Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в МАЛКИ ГРУПИ (3-4 човека).
Избирате УДОБЕН ГРАФИК – сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия.
Предлагаме и ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и
ангажираност.
След положен тест в края на обучението издаваме ЛЕГИТИМНО УДОСТОВЕРЕНИЕ (лицензирано от МОН) с посочено
ниво на владеене на езика по Европейската езикова рамка.
Възможност за РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ на таксата, при това без оскъпяване!
ОТДЕЛЕТЕ ВРЕМЕ ЗА СЕБЕ СИ И СВОЯТА КВАЛИФИКАЦИЯ!
Един нов език може да промени живота Ви и да отвори нови възможности пред Вас!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел. 042/ 23 05 86 ; Мобилен: 0893 55 65 50
Skype: naukastz
E-mail: nauka_stz@abv.bg
Web address: http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/86138/ot-2808---italianski-ezik-1-nivo-a1-v-centyr-maksima

От 01.09 - ИСПАНСКИ ЕЗИК /1 -3 ниво/ в Център МАКСИМА! Нова група!
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – гр. Стара Загора, предлага на своите клиенти курсове по Испански
език за начинаещи и напреднали / 1 - 3 ниво/ в рамките на 80 учебни часа.
С Вас ще работи КВАЛИФИЦИРАН И ОПИТЕН ПРЕПОДАВАТЕЛ /филолог/ по успешната система на обучение - NUEVO
VEN. Тя е комуникативно насочена, като в нея се набляга на ежедневната употреба на модерния испански език. Много
практична и изцяло насочена към бързото усвояване на езика – лексиката и граматиката са базирани изцяло на реалния
живот. Темите са избрани и обхващат най-често срещаните ежедневни ситуации. Създават се умения за общуване,
съобразени с житейския опит и интереси на изучаващите езика, езикова компетентност, знания и умения за усвояване на
чуждия език. Паралелно се развиват основните четири умения - слушане, говорене, четене и писане. ВСИЧКИ УЧЕБНИ
МАТЕРИАЛИ СА ОСИГУРЕНИ ОТ НАС / учебник и учебна тетрадка /.
Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в МАЛКИ ГРУПИ (3-4 човека).
Избирате УДОБЕН ГРАФИК – сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия.
Предлагаме и ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и
ангажираност.
След положен тест в края на обучението издаваме ЛЕГИТИМНО УДОСТОВЕРЕНИЕ (лицензирано от МОН) с посочено
ниво на владеене на езика по Европейската езикова рамка.
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Център за образование и наука Максима е одобрен като ДОСТАВЧИК ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
,,АЗ МОГА ПОВЕЧЕ”!
ИЗГОДНИ ЦЕНИ И ОТСТЪПКИ за фирми и групи! Възможност за РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ на таксата, при това без
оскъпяване!
ОТДЕЛЕТЕ ВРЕМЕ ЗА СЕБЕ СИ И СВОЯТА КВАЛИФИКАЦИЯ!
Един нов език може да промени живота Ви и да отвори нови възможности пред Вас!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел. 042/ 23 05 86 ; Мобилен: 0893 55 65 50
Skype: naukastz
E-mail: nauka_stz@abv.bg
Web address: http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/86137/ot-0109---ispanski-ezik--1--3-nivo-v-centyr-maksima-nova-grupa

От 03.09 - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК /1 и 2 ниво/ в Център МАКСИМА
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – Стара Загора Ви предлага курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за начинаещи
/ 1 ниво, A1 и 2 ниво, А2 /, всеки курс в рамките на 100 учебни часа.
С вас ще работят КВАЛИФИЦИРАНИ И ОПИТНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ /филолози/ по успешната система на обучение на
Оксфордския университет – NEW HEADWAY, развиваща четирите ключови умения: за четене, слушане, писане и
говорене. В учебния процес се възпроизвеждат реални ситуации с диалози и разговор в групи, развиващи способността да
се общува свободно. Всички УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ СА ОСИГУРЕНИ ОТ НАС / учебник, учебна тетрадка и CD /.
Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в МАЛКИ ГРУПИ /4- 7 човека/, в удобно за вас време – сутрешни,
дневни, вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и индивидуално
обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност.
След положен тест в края на обучението издаваме ЛЕГИТИМНО УДОСТОВЕРЕНИЕ (лицензирано от МОН). Център за
образование и наука Максима е одобрен като доставчик за обучение по Оперативна програма ,,Аз мога повече”!
ИЗГОДНИ ЦЕНИ И ОТСТЪПКИ за фирми и групи! Възможност за РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ на таксата, при това без
оскъпяване!
ОТДЕЛЕТЕ ВРЕМЕ ЗА СЕБЕ СИ И СВОЯТА КВАЛИФИКАЦИЯ!
Един нов език може да отвори нови възможности пред Вас и да промени живота Ви!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел. 042/ 23 05 86 ; Мобилен: 0893 55 65 50
Skype: naukastz
E-mail: nauka_stz@abv.bg
Web address: http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/86136/ot-0309---angliyski-ezik-1-i-2-nivo-v-centyr-maksima

От 02.09 - НЕМСКИ ЕЗИК /1 и 2 ниво/ в Център МАКСИМА – Стара Загора
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – Стара Загора Ви предлага курсове по Немски език за начинаещи / 1
ниво, А1 и 2 ниво, А2 /, всеки курс в рамките на 100 учебни часа.
С Вас ще работят КВАЛИФИЦИРАНИ И ОПИТНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ /филолози/ по успешната система на обучение
–THEMEN AKTUEL , най-популярната и най-широко използваната система за немски език, изпитана в практиката и все
още без достойна конкуренция. Акцентът е върху комбинираното развитие на уменията за четене, писане, слушане,
диалогична и монологична реч. Писмената реч, освен чрез многобройните писмени упражнения, се разива най-вече чрез
създаване на писмен текст по зададен модел (паралелни текстове). Усвояват се умения за съставяне на най-често
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използваните форми за писмено общуване – лични и делови писма, лични документи и др. При устната реч се обръща
особено внимание на свързването на устните изказвания в текст, т.е. следва се линията на постепенно увеличаване на
обема и сложността на партнирането в диалога или изложението по дадена тема. Лексиката е въведена тематично, за
да се усвои и затвърди в конкретна житейска ситуация. Граматиката е систематизирана в полезното приложение
“Граматически преглед”, където граматическите категории и понятия са лесно обозрими и прегледни. ВСИЧКИ
УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ СА ОСИГУРЕНИ ОТ НАС / учебник, учебна тетрадка и CD /.
Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в МАЛКИ ГРУПИ /4- 7 човека/, в удобно за вас време – сутрешни,
дневни, вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и индивидуално
обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност.
След положен тест в края на обучението издаваме ЛЕГИТИМНО УДОСТОВЕРЕНИЕ (лицензирано от МОН). Център за
образование и наука Максима е одобрен като доставчик за обучение по Оперативна програма ,,Аз мога повече”!
ИЗГОДНИ ЦЕНИ И ОТСТЪПКИ за фирми и групи! Възможност за РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ на таксата, при това без
оскъпяване!
ОТДЕЛЕТЕ ВРЕМЕ ЗА СЕБЕ СИ И СВОЯТА КВАЛИФИКАЦИЯ!
Един нов език може да промени живота Ви и да отвори нови възможности пред Вас!
Заповядайте! Очакваме Ви!
Център за образование и наука МАКСИМА
Адрес: гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
Тел. 042/ 23 05 86 ; Мобилен: 0893 55 65 50
Skype: naukastz
E-mail: nauka_stz@abv.bg
Web address: http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/86135/ot-0209---nemski-ezik-1-i-2-nivo-v-centyr-maksima--stara-zagora

От 15.09 – РУСКИ ЕЗИК /1 и 3 ниво/ в Център МАКСИМА! Нови групи!
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – гр. Стара Загора, предлага на своите клиенти курсове по Руски език
за начинаещи и напреднали / 1 и 3 ниво/, всяко ниво в рамките на 80 учебни часа.
С вас ще работят КВАЛИФИЦИРАНИ И ОПИТНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ /филолози/ по успешна система на обучение - НЕТ
ПРОБЛЕМ, развиваща четирите ключови умения: за четене, слушане, писане и говорене. В учебния процес се
възпроизвеждат реални ситуации с диалози и разговор в групи. ВСИЧКИ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ СА ОСИГУРЕНИ ОТ
НАС / учебник, учебна тетрадка и CD /.
Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в МАЛКИ ГРУПИ (3-4 човека).
Избирате УДОБЕН ГРАФИК – сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия.
Предлагаме и ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и
ангажираност.
След положен тест в края на обучението издаваме ЛЕГИТИМНО УДОСТОВЕРЕНИЕ (лицензирано от МОН) с посочено
ниво на владеене на езика по Европейската езикова рамка.
Център за образование и наука Максима е одобрен като ДОСТАВЧИК ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
,,АЗ МОГА ПОВЕЧЕ”!
ИЗГОДНИ ЦЕНИ И ОТСТЪПКИ за фирми и групи! Възможност за РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ на таксата, при това без
оскъпяване!
ОТДЕЛЕТЕ ВРЕМЕ ЗА СЕБЕ СИ И СВОЯТА КВАЛИФИКАЦИЯ!
Един нов език може да промени живота Ви и да отвори нови възможности пред Вас!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел. 042/ 23 05 86 ; Мобилен: 0893 55 65 50
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Skype: naukastz
E-mail: nauka_stz@abv.bg
Web address: http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/86134/ot-1509--ruski-ezik-1-i-3-nivo-v-centyr-maksima-novi-grupi

От 23.09 - ФРЕНСКИ ЕЗИК /1 ниво, A1/ в Център МАКСИМА!
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – гр. Стара Загора, предлага на своите клиенти курсове по Френски
език за начинаещи / 1 ниво/.
В рамките на 80 учебни часа с вас ще работят КВАЛИФИЦИРАНИ И ОПИТНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ /филолози/ по
успешната система на обучение – CAMPUS , развиваща четирите ключови умения: за четене, слушане, писане и говорене.
В учебния процес се възпроизвеждат реални ситуации с диалози и разговор в групи, развиващи способността да се общува
свободно. ВСИЧКИ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ СА ОСИГУРЕНИ ОТ НАС / учебник, учебна тетрадка и CD /.
Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в МАЛКИ ГРУПИ /4- 7 човека/, в удобно за вас време – сутрешни,
дневни, вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и индивидуално
обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност.
След положен тест в края на обучението издаваме ЛЕГИТИМНО УДОСТОВЕРЕНИЕ (лицензирано от МОН). Център за
образование и наука Максима е одобрен като доставчик за обучение по Оперативна програма ,,Аз мога повече”!
ИЗГОДНИ ЦЕНИ И ОТСТЪПКИ за фирми и групи! Възможност за РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ на таксата, при това без
оскъпяване!
ОТДЕЛЕТЕ ВРЕМЕ ЗА СЕБЕ СИ И СВОЯТА КВАЛИФИКАЦИЯ!
Един нов език може да отвори нови възможности пред Вас и да промени живота Ви!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел. 042/ 23 05 86 ; Мобилен: 0893 55 65 50
Skype: naukastz
E-mail: nauka_stz@abv.bg
Web address: http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/86133/ot-2309---frenski-ezik-1-nivo-a1-v-centyr-maksima

10.1"(25.65 cm) Asus Transformer Pad TF303CL-1G037A
10.1"(25.65 cm) Asus Transformer Pad TF303CL-1G037A, златист, четриядрен Intel T Z3745 1.33-1.86GHz, IPS сензорен
мулти-тъч екран, 2GB RAM, 16GB eMMC up to 32GB(microSD слот), WiFi 802.11n 5.0&1.2, 4G, Mpix camera Android, GPS,
Micro HDMI, Dock
http://obiavidnes.com/obiava/86132/1012565-cm-asus-transformer-pad-tf303cl-1g037a

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 www.youtube.com/watch?v=MqVm_pIVSoA&feature=youtu.be Цена 65 лв.
За контакти GSM 0876709831
http://obiavidnes.com/obiava/86131/metalotyrsach-s-pic-kontroler

Заеми от 500 до 5000 лв.
Бързи кредити от 500 до 5000лв. Кандидатстване www.doxy100.wix.com/zaem

online. Заповече информация посетете нашия сайт

http://obiavidnes.com/obiava/86130/zaemi-ot-500-do-5000-lv
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7"(17.78 cm) Asus Memo Pad ME176C-1A057A
7"(17.78 cm) Asus Memo Pad ME176C-1A057A, черен, четриядрен Intel T Z3745 1.33-1.86GHz, IPS WXGA сензорен
мулти-тъч екран, 1GB RAM, 8GB Flash памет up to 32GB(microSD слот), WiFi 802.11n, 5.0 & 2.0 Mpix camera, Android,
GPS, Bluetooth, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/86129/71778-cm-asus-memo-pad-me176c-1a057a

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.
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/86128/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-ruse-shumen-silistra-svishtov-v

Електрическа лампа против комари
Електрическа лампа против комари
Електрически Killer на комари
За домът ,хола ,спалнята и офисът
Спестява енергия
Декоративно осветление
Ефективен за помещения от 16 - 20 кв
Захранване 220 v
Мошност

3W

Размери

12х12х27 см

За най добър ефект при фключване на лампата изключете другото осветление в помещението за 10 -20 мин
Поставете на височина 1,5 м и растояние от стената поне 0,5 м
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/86127/elektricheska-lampa-protiv-komari

Керамичен нож и керамична белачка
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Керамичен нож и керамична белачка
Керамичен нож Йоши Блейд - най-добрият керамичен нож в света с гарантирано трайна острота!
Керамичен нож Йоши Блейд е направен от циркониев оксид и има твърдост близка до тази на диамант!
Керамичен нож Дори след дълга употреба този нож остава също толкова остър, колкото е бил и в деня, когато сте го
разопаковали!
Получавате още:
Специален предпазител за безопасно съхранение;
ПОДАРЪК - керамична белачка за плодове и зеленчуци.

С Йоши Блейд се реже лесно и прецизно! Острието на Йоши Блейд не ръждясва и не корозира!
Остро е като бръснач и се изтъпява до 10 пъти по-бавно от стомана. Винаги е като ново и
запазва безупречен вид!
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/86126/keramichen-noj-i-keramichna-belachka

Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Eдин специален метод за тренировка, базиран на бързи ритмични вибрации,
предизвикващи силни мускулни контракции, водещи до бързи резултати;
квантов анализатор – високотехнологично електронно устройство за преглед на здравното състояние на
човешкия организъм; продукти от КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ ”Sanct Bernhard”
– АЛОЕ ВЕРА чист сок или капсули, ЖЕН ШЕН, Гинко Билоба, препарати за отслабване и т.н.
За повече информация посетете ”БГ магазин”.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/86125/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Магнитни наколенки Др. Ливайн
Магнитни наколенки Др. Ливайн:
*** подобряват състоянието при болка в колянната става;
*** подпомагат втзстановяването при травми;
*** подобряват кръвообращението;
*** подходящи при спортни натоварвания;
*** удобни за носене и незабележими под дрехите;
Комплектът включва:
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2 бр. магнитни наколенки;
1 бр. магнитна лента за ръка;
Цвят - черен
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/86124/magnitni-nakolenki--dr-livayn

Машина за хрупкави картофени спирали
Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
МАШИНА ЗА ХРУПКАВИ КАРТОФЕНИ СПИРАЛИ SPIRAL POTATO SLICER
Машината за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer използва патентована технология
за спираловидно нарязване на зеленчуци – картофи, краставици, моркови, лук и др.,
при която максимално се запазват хранителните вещества в зеленчуците – не се получава смачкване
или раздробяване на съответният продукт.
Лазерно заточените ножове позволяват обработката на един картоф – нарязване и нанизване
на дървено шишче да става за 7 секунди, а получената атрактивна форма ще впечатли Вашите приятели,
семейство или клиенти.
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/86123/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali

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

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

Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
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Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/86122/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

7"(17.78 cm) Asus Memo Pad ME176C-1B056A
7"(17.78 cm) Asus Memo Pad ME176C-1B056A, бял, четриядрен Intel T Z3745 1.33-1.86GHz, IPS WXGA сензорен мулти-тъч
екран, 1GB RAM, 8GB Flash памет up to 32GB(microSD слот), WiFi 802.11n, 5.0 & 2.0 Mpix camera, Android, GPS, Bluetooth,
2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/86121/71778-cm-asus-memo-pad-me176c-1b056a

7" (17.78cm) Philips PI3105W2 таблет
7" (17.78cm) Philips PI3105W2 таблет, черен, двуядрен Dual core 1.2GHz, 1GB RAM памет, 8GB вградена памет, Wi-Fi
802.11n, Android 4.2 (Jelly Bean)
http://obiavidnes.com/obiava/86120/7-1778cm-philips-pi3105w2-tablet

7" (17.78cm) Philips PI3210GB1 таблет
7" (17.78cm) Philips PI3210GB1 таблет, черен, двуядрен Dual core 1.3GHz, 1GB RAM памет, 4GB вградена памет, Wi-Fi
802.11n, Android 4.2 (Jelly Bean)
http://obiavidnes.com/obiava/86119/7-1778cm-philips-pi3210gb1-tablet

8” (20.3cm)Philips PI4010GB1 таблет
8” (20.3cm)Philips PI4010GB1 таблет, черен,четириядрен Quad core 1.3GHz, 1GB RAM + 4GB Flash, Wireless LAN: 802.11
b/g/n, Android 4.2 (Jelly Bean)
http://obiavidnes.com/obiava/86118/8-203cmphilips-pi4010gb1-tablet

Слушалки Philips SHC5100
Слушалки Philips SHC5100, черно/сиви, HiFi, с акумулаторна батерия
http://obiavidnes.com/obiava/86117/slushalki-philips-shc5100

Слушалки Philips SHD8600UG
Слушалки Philips SHD8600UG, черни
http://obiavidnes.com/obiava/86116/slushalki-philips-shd8600ug

Слушалки Philips SHE3800RD тип тапи
Слушалки Philips SHE3800RD тип тапи, червен цвят
http://obiavidnes.com/obiava/86115/slushalki-philips-she3800rd-tip-tapi

Слушалки Philips SHE3900PK тип тапи
Слушалки Philips SHE3900PK тип тапи, розов цвят
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http://obiavidnes.com/obiava/86114/slushalki-philips-she3900pk-tip-tapi

Слушалки Philips SHE7050BL тип тапи
Слушалки Philips SHE7050BL тип тапи, цвят: син
http://obiavidnes.com/obiava/86113/slushalki-philips-she7050bl-tip-tapi

Слушалки Philips SHE7050WT тип тапи
Слушалки Philips SHE7050WT тип тапи, цвят: бял
http://obiavidnes.com/obiava/86112/slushalki-philips-she7050wt-tip-tapi

Слушалки Philips SHG8000
Слушалки Philips SHG8000, черни
http://obiavidnes.com/obiava/86111/slushalki-philips-shg8000

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171
http://superpc.site11/ com https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/86110/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171
http://superpc.site11/ com https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/86109/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171
http://superpc.site11/ com https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/86108/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171
http://superpc.site11/ com https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/86107/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171
http://superpc.site11/ com https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/86106/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk
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Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171
http://superpc.site11/ com https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/86105/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Слушалки Philips SHL3000 с лента за глава
Слушалки Philips SHL3000 с лента за глава, въртящи се наушници на 160°, черни
http://obiavidnes.com/obiava/86104/slushalki-philips-shl3000-s-lenta-za-glava

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net
http://obiavidnes.com/obiava/86103/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Слушалки Philips Strada CitiScape SHL5100BK с лента за главата
Слушалки Philips Strada CitiScape SHL5100BK с лента за главата, черни
http://obiavidnes.com/obiava/86102/slushalki-philips-strada-citiscape-shl5100bk-s-lenta-za-glavata

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net
http://obiavidnes.com/obiava/85718/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net
http://obiavidnes.com/obiava/85717/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Слушалки Philips Strada CitiScape SHL5100BL с лента за главата
Слушалки Philips Strada CitiScape SHL5100BL с лента за главата, сини
http://obiavidnes.com/obiava/86101/slushalki-philips-strada-citiscape-shl5100bl-s-lenta-za-glavata

Слушалки Philips Strada CitiScape SHL5100PK с лента за главата
Слушалки Philips Strada CitiScape SHL5100PK с лента за главата, розови
http://obiavidnes.com/obiava/86100/slushalki-philips-strada-citiscape-shl5100pk-s-lenta-za-glavata

КАСЕТА ЗА BROTHER HL 5440D/5450DN/5470DW/6180DW/MFC8510DN - Drum Unit - P№
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DR720/DR3300 - PRIME - Неоригинален Заб.: 30000k
КАСЕТА ЗА BROTHER HL 5440D/5450DN/5470DW/6180DW/MFC8510DN - Drum Unit - P№ DR720/DR3300 - PRIME Неоригинален Заб.: 30000k
http://obiavidnes.com/obiava/86099/kaseta-za-brother-hl-5440d5450dn5470dw6180dwmfc8510dn---drum-unit---p-dr720

512GB
512GB, Apple, SSD for Mac Pro
http://obiavidnes.com/obiava/86098/512gb-apple-ssd-for-mac-pro

10.1"(25.65 cm) Asus Transformer Pad TF103C-1A022A
10.1"(25.65 cm) Asus Transformer Pad TF103C-1A022A, черен, четриядрен Intel T Z3745 1.33-1.86GHz, IPS WXGA сензорен
мулти-тъч екран, 1GB RAM, 16GB eMMC up to 64GB(microSD слот), WiFi 802.11n, 2.0&0.3 Mpix camera Android, GPS,
Dock, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/86097/1012565-cm-asus-transformer-pad-tf103c-1a022a

10.1"(25.65 cm) Asus Transformer Pad TF103CG-1B020A
10.1"(25.65 cm) Asus Transformer Pad TF103CG-1B020A, бял, двуядрен Intel Atom Z2560 1.60GHz, IPS WXGA LED HD
сензорен мулти-тъч екран, 1GB RAM, 16GB eMMC up to 64GB(microSD слот), WiFi 802.11n, 3G, 2.0&0.3 Mpix camera
Android, GPS, Dock, 2г.гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/86096/1012565-cm-asus-transformer-pad-tf103cg-1b020a

Имот в село Градина община Първомай област Пловдив с площ 1.392 дка.Цена по
договаряне.Моля предложете цена при интерес за имота
Имот в село Градина община Първомай област Пловдив с площ 1.392 дка.Цена по договаряне.Моля предложете цена при
интерес за имота
http://obiavidnes.com/obiava/86095/imot-v-selo-gradina-obshtina-pyrvomay-oblast-plovdiv-s-plosht-1392-dkacena-po-dogo

Имот в село Градина
Имот в село Градина община Първомай област Пловдив с площ 1.392 дка.Цена по договаряне.Моля предложете цена при
интерес за имота
http://obiavidnes.com/obiava/86094/imot-v-selo-gradina

ПРОФЕСИОНАЛНА СОДАСТРУЙКА ПОД НАЕМ
Професионална машина за фино, меко или по-грубо бластиране, подходяща за премахване на боя, окиси, ръжда, за
почистване на фасади, паметници, сгради и др., както и за изравняване на неравности на големи площи. Връзва се към
компресор, който също може да наемете от нас под наем. Подходяща за дърво, деликатни повърхности, парапети,
желязо, автомобили и мн. други. Висока прозиводителност и управление от разстояние Предпазител за ръце и капак на
резервоара. Бързо източване на резервоара и подсилени клапани. Тегло – 66кг. Капацитет:50лт. Въздушна консумация:500
- 1000л/мин Маркуч 10м. Различни дюзи.
http://obiavidnes.com/obiava/86093/profesionalna-sodastruyka-pod-naem

7"(17.78 cm) Asus FonePad FE170CG-1B010A
7"(17.78 cm) Asus FonePad FE170CG-1B010A, бял, двуядрен Intel Atom Dual Core Z2520 1.2GHz, TN WSVGA сензорен
мулти-тъч екран, 1GB RAM, 8GB Flash памет up to 64GB(microSD слот), WiFi 802.11n, 3G, 2.0 & 0.3 Mpix camera, Android,
GPS, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/86092/71778-cm-asus-fonepad-fe170cg-1b010a

Разговорен английски
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво
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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/86091/razgovoren-angliyski

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
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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/86090/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 .
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/86089/ruski-ezik-individualnoiv-malki-grupi

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
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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
http://obiavidnes.com/obiava/86088/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

финансови услуги с ниски лихви
На работа сте от няколко седмици и навсякъде ви отказват,ЗАПОВЯДАЙТЕ при НАС!Суми до 5000 до 24м.Без
поръчители,без такси,без запис на заповед,без превод на работна заплата.Индивидуален погасителен план съобразен с
вашите възможности.Кандидатстване с лична карта. Обявата е валидна за гр.София и областта
http://obiavidnes.com/obiava/86087/finansovi-uslugi-s-niski-lihvi

финансови услуги с ниски лихви
На работа сте от няколко седмици и навсякъде ви отказват,ЗАПОВЯДАЙТЕ при НАС!Суми до 5000 до 24м.Без
поръчители,без такси,без запис на заповед,без превод на работна заплата.Индивидуален погасителен план съобразен с
вашите възможности.Кандидатстване с лична карта. Обявата е валидна за гр.София и областта
http://obiavidnes.com/obiava/86086/finansovi-uslugi-s-niski-lihvi

7"(17.78 cm) Asus FonePad FE170CG-1B010A
7"(17.78 cm) Asus FonePad FE170CG-1B010A, черен, двуядрен Intel Atom Dual Core Z2520 1.2GHz, TN WSVGA сензорен
мулти-тъч екран, 1GB RAM, 8GB Flash памет up to 64GB(microSD слот), WiFi 802.11n, 3G, 2.0 & 0.3 Mpix camera, Android,
GPS, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/86085/71778-cm-asus-fonepad-fe170cg-1b010a

София: Преводи от заклети преводачи
Преводаческа агенция Нов Век извършва качествени преводи на Английски, Немски, Полски, 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, удостоверения за семейно положение, 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/86084/sofiya-prevodi-ot-zakleti-prevodachi

Работни позиции за Чехия
Набор на складови работници (мъже и жени до 55 години) за работа в Чехия към:
-месокомбинат-800 евро
-пекарна-800 евро
-завод за шоколад-700 евро
-склад за плодове и зеленчуци-700 евро
-цех за сандвичи-800 евро
-склад на „Данон”-800 евро
-сладкарски цех-750 евро
-завод за авточасти-800 евро
-складове на „Пенни Маркет”,”Кауфланд”,”Билла”,”Теско”,”Глобус”,”Алберт”-900 евро (само мъже до 35
години).
-пивоварен завод „Гамбринос”- 850 евро
-общи работници за „DHL”-850 евро (мъже до 50 години).
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-електрокаристи-900 евро (може и без опит).
-ел.техници-4 евро/час.
ТД и осигуровки по чешкото законодателство,подсигурена квартира,седмичен аванс от (40-60 евро),език не е необходим
да знаете,заминаване веднага групово или индивидуално.За повече информация се свържете с нас на посочените
кординати за връзка-тел:0876 502 330;0892 360 083, скайп: europa_trans
http://obiavidnes.com/obiava/86083/rabotni-pozicii-za-chehiya

7"(17.78 cm) Asus Memo Pad ME176CX-1A035A
7"(17.78 cm) Asus Memo Pad ME176CX-1A035A, черен, четириядрен Intel T Z3745 1.33-1.86GHz, IPS WXGA сензорен
мулти-тъч екран, 1GB RAM, 16GB Flash памет up to 32GB(microSD слот), WiFi 802.11n, 2.0&0.3 Mpix camera, Android,
GPS, Bluetooth, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/86082/71778-cm-asus-memo-pad-me176cx-1a035a

Външна реклама,широкоформатен печат,рекламни табели,брандиране,обемни букви,рекламни
надписи
Рекламна агенция Бранд Вижън е специализирана в изработка и монтаж на интериорна и външна реклама предлагаме на
нашите партньори следните продукти и услуги:
-Надписи от пвц фолио;
-Печат на фолио,винил,перфо фолио,винилна мрежа,хартия и др.
-Рекламни табели;
-Рекламни надписи;
-Обемни пвц букви светещи и несветещи рекламни надписи;
-Брандиране (рекламно облепяне)на автомобили;
-Рекламно оформление на магазини,офиси и търговски обекти;
http://obiavidnes.com/obiava/86081/vynshna-reklamashirokoformaten-pechatreklamni-tabelibrandiraneobemni-bukvirekl

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/59706/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/86080/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/86079/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
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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/86078/sigurna-rabota

Фолио за прозорци
Фирма Бранд Вижън ЕООД предлага доставка и професионален монтаж на фолио за прозорци:
-отражателно фолио;
-декоративно фолио;
-енергоспестяващо фолио;
-защитно фолио;
-рекламно фолио;
Достъпни цени.
http://obiavidnes.com/obiava/86077/folio-za-prozorci

Външна реклама
Рекламна агенция Бранд Вижън предлага изработка и монтаж на външна реклама.Високо качество на достъпни цени.
http://obiavidnes.com/obiava/86076/vynshna-reklama

7"(17.78 cm) Asus Memo Pad ME176CX-1B034A
7"(17.78 cm) Asus Memo Pad ME176CX-1B034A, бял, четириядрен Intel T Z3745 1.33-1.86GHz, IPS WXGA сензорен
мулти-тъч екран, 1GB RAM, 16GB Flash памет up to 32GB(microSD слот), WiFi 802.11n, 2.0&0.3 Mpix camera, Android,
GPS, Bluetooth, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/86075/71778-cm-asus-memo-pad-me176cx-1b034a

ТЪРГОВСКО ПРАВО - "КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ + ОСВОБОЖДАВАМЕ
ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
Адвокатска кантора Търговско Право - ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно
Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
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
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/86074/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata

ТЪРГОВСКО ПРАВО - "КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ + ОСВОБОЖДАВАМЕ
ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС
Адвокатска кантора Търговско Право - ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно
Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
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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
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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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://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/86073/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata

"КУПУВАМЕ" БИЗНЕС .... ЕООД, ООД, СД, АД, ЕАД със
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

и

Адвокатска кантора Търговско Право - ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно
Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
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
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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://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/86072/kupuvame-biznes--eood-ood-sd-ad-ead-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-

7"(17.78 cm) Asus Memo Pad ME176CX-1C030A
7"(17.78 cm) Asus Memo Pad ME176CX-1C030A, червен, четириядрен Intel T Z3745 1.33-1.86GHz, IPS WXGA сензорен
мулти-тъч екран, 1GB RAM, 16GB Flash памет up to 32GB(microSD слот), WiFi 802.11n, 2.0&0.3 Mpix camera, Android,
GPS, Bluetooth, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/86071/71778-cm-asus-memo-pad-me176cx-1c030a

Термодизайнтотал ООД
Фирма Термодизайнтотал предлага продуктово разнообразие от съоръжения и материали за водопровод, соларни
системи, отопление и климатизация. При нас ще намерите битова гама продукти – PPR тръби и фитинги, коминни тела,
камини, бойлери, радиатори, климатична техника и още много. Промишлената гама продукти включва водогрейни котли,
парогенератори, водопроводна арматура и други. Заповядайте във фирмения ни сайт за допълнителна информация.
http://obiavidnes.com/obiava/86070/termodizayntotal-ood

Имот в село Крислово
Имот в село Крислово община Марица област Пловдив с площ 24.861 дка.Цена по договаряне.Моля предложете цена при
интерес за имота.
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http://obiavidnes.com/obiava/86069/imot-v-selo-krislovo

Имот в село Крислово
Имот в село Крислово община Марица област Пловдив с площ 24.861 дка.Цена по договаряне.Моля предложете цена при
интерес за имота.
http://obiavidnes.com/obiava/86068/imot-v-selo-krislovo

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2013 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/86067/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie

Детоксикатор
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 275лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА !
КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 450.00 лв., Вие получавате като БОНУС : .
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ +
АЛУМИНИЕВ, ЗАКЛЮЧВАЩ СЕ КУФАР / 36лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР -290лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 450 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна

Страница 52/90

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

24.08.2014

детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един); комплексно решение на телесните проблеми:
наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, цена: 470 лв !
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/86066/detoksikator

7"(17.78 cm) Asus Memo Pad ME176CX-1D030A
7"(17.78 cm) Asus Memo Pad ME176CX-1D030A, син, четириядрен Intel T Z3745 1.33-1.86GHz, IPS WXGA сензорен
мулти-тъч екран, 1GB RAM, 16GB Flash памет up to 32GB(microSD слот), WiFi 802.11n, 2.0&0.3 Mpix camera, Android,
GPS, Bluetooth, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/86065/71778-cm-asus-memo-pad-me176cx-1d030a

**0882551735*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -топлоизолация. -обръщане
покрай pvc д
0882551735
фини шпакловки.
гипсова шпакловка.
латекс.
топлоизолация.
обръщане покрай дограма и врати,с поставияне на лайсни или измазване.
минерални мазилки.
гипсова мазилка.
пръскана мазилка.
замазки.
зидария.
МАЙСТОР С ДЪЛГОДИШНА ПРАКТИКА В СТРОИТЕЛСТВОТО.
КОРЕКНО.
КАЧЕСТВЕНО.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА.
0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/86064/0882551735--fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--lateks--toploizolaciya--o

7"(17.78 cm) Asus Memo Pad ME176CX-1E030A
7"(17.78 cm) Asus Memo Pad ME176CX-1E030A, жълт, четириядрен Intel T Z3745 1.33-1.86GHz, IPS WXGA сензорен
мулти-тъч екран, 1GB RAM, 16GB Flash памет up to 32GB(microSD слот), WiFi 802.11n, 2.0&0.3 Mpix camera, Android,
GPS, Bluetooth, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/86063/71778-cm-asus-memo-pad-me176cx-1e030a

светеща реклама, обемни букви, лепене на фолио
Рекламна агенция Делайн предлага на своите клиенти интериорна и външна реклама.
-рекламни табели
-рекламни надписи
-обемни букви
-надписи от фолио
-стикери за стъкло
-фолио за стъкло
-рекламно оформление на офиси, магазини и търговски обекти
-брандиране на автомобили, камиони, микробуси, мотори, превозни средства на градския транспорт
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-Печат на фолио, винил, перфо фолио, хартия, винилна мрежа и много други.
http://obiavidnes.com/obiava/86062/sveteshta-reklama-obemni-bukvi-lepene-na-folio

7"(17.78 cm) Asus Memo Pad ME70C-1B006A
7"(17.78 cm) Asus Memo Pad ME70C-1B006A, бял, двуядрен Intel Atom Dual Core Z2520 1.2GHz, TN WSVGA сензорен
мулти-тъч екран, 1GB RAM, 8GB Flash памет up to 32GB(microSD слот), WiFi 802.11n, 2.0 & 0.3 Mpix camera, Android,
GPS, Bluetooth, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/86061/71778-cm-asus-memo-pad-me70c-1b006a

7"(17.78 cm) Asus Memo Pad ME70C-1B006A
7"(17.78 cm) Asus Memo Pad ME70C-1B006A, черен, двуядрен Intel Atom Dual Core Z2520 1.2GHz, TN WSVGA сензорен
мулти-тъч екран, 1GB RAM, 8GB Flash памет up to 32GB(microSD слот), WiFi 802.11n, 2.0&0.3 Mpix camera, Android, GPS,
Bluetooth, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/86060/71778-cm-asus-memo-pad-me70c-1b006a

слушалки Philips SHE7055PP тип тапи
слушалки Philips SHE7055PP тип тапи, цвят: лилав
http://obiavidnes.com/obiava/86059/slushalki-philips-she7055pp-tip-tapi

Слушалки Philips SHL3000BL с лента за глава
Слушалки Philips SHL3000BL с лента за глава, цвят: син, въртящи се наушници на 160°
http://obiavidnes.com/obiava/86058/slushalki-philips-shl3000bl-s-lenta-za-glava

Слушалки Philips SHL3000PP с лента за глава
Слушалки Philips SHL3000PP с лента за глава, цвят: лилав, въртящи се наушници на 160°
http://obiavidnes.com/obiava/86057/slushalki-philips-shl3000pp-s-lenta-za-glava

Слушалки Philips SHL3000RD с лента за глава
Слушалки Philips SHL3000RD с лента за глава, цвят: червен, въртящи се наушници на 160°
http://obiavidnes.com/obiava/86056/slushalki-philips-shl3000rd-s-lenta-za-glava

слушалки Philips SHL3000WT с лента за глава
слушалки Philips SHL3000WT с лента за глава, цвят: бял, въртящи се наушници на 160°, акустична конструкция от
затворен тип
http://obiavidnes.com/obiava/86055/slushalki-philips-shl3000wt-s-lenta-za-glava

слушалки Philips SHL3105WT с лента за глава
слушалки Philips SHL3105WT с лента за глава, цвят: бял
http://obiavidnes.com/obiava/86054/slushalki-philips-shl3105wt-s-lenta-za-glava

слушалки Philips Strada CitiScape с лента за главата
слушалки Philips Strada CitiScape с лента за главата, цвят: бял
http://obiavidnes.com/obiava/86053/slushalki-philips-strada-citiscape-s-lenta-za-glavata

слушалки Philips Strada CitiScape с лента за главата
слушалки Philips Strada CitiScape с лента за главата, цвят: жълт
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http://obiavidnes.com/obiava/86052/slushalki-philips-strada-citiscape-s-lenta-za-glavata

слушалки Philips Strada CitiScape с лента за главата
слушалки Philips Strada CitiScape с лента за главата, цвят: син/розов
http://obiavidnes.com/obiava/86051/slushalki-philips-strada-citiscape-s-lenta-za-glavata

Gamepad Samsung за смартфони
Gamepad Samsung за смартфони, Bluetooth
http://obiavidnes.com/obiava/86050/gamepad-samsung-za-smartfoni

Защитно фолио (протектор) Samsung за Galaxy NOTE 3 N9005
Защитно фолио (протектор) Samsung за Galaxy NOTE 3 N9005
http://obiavidnes.com/obiava/86049/zashtitno-folio-protektor-samsung-za-galaxy-note-3-n9005-

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
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http://obiavidnes.com/obiava/86048/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Бизнес английски- ПЪРВО ниво
Езикова школа Абилити организира обучение по бизнес английски - ПЪРВО ниво – индивидуално и в малки групи .
Часовете са съобразени със свободното време на курсистите . Занятията се провеждат по системата Market Leader –
Elementary .
Цена 250 лв.Продължителност -50 учебни часа. В цената не е включена цената на учебника .
Предлагаме квалифицирани препсдаватели , аудио и видео уроци.
За повече информация :
тел. (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/86047/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/86046/frenski-ezik---individualno-obuchenie

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
http://obiavidnes.com/obiava/86045/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

Защитно фолио (протектор) Samsung за Galaxy NOTE P6000/P6050 Transperant
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Защитно фолио (протектор) Samsung за Galaxy NOTE P6000/P6050 Transperant
http://obiavidnes.com/obiava/86044/zashtitno-folio-protektor-samsung-za-galaxy-note-p6000p6050-transperant

ТЪРГОВСКО ПРАВО - "КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ + ОСВОБОЖДАВАМЕ
ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС
Адвокатска кантора Търговско Право - ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно
Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
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://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/86043/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata

"КУПУВАМЕ" БИЗНЕС .... ЕООД, ООД, СД, АД, ЕАД със
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

и

Адвокатска кантора Търговско Право - ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно
Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
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
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/86042/kupuvame-biznes--eood-ood-sd-ad-ead-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-

Защитно фолио (протектор) Samsung за Galaxy Tab3 10.1"
Защитно фолио (протектор) Samsung за Galaxy Tab3 10.1"
http://obiavidnes.com/obiava/86041/zashtitno-folio-protektor-samsung-za-galaxy-tab3-101-

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, Алдомировци, Алеко Константиново, Белащица, Бенковски, Благоевград, Блатец,
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Браниполе, Братя Даскалови, Брестник, Брестовица, Буковлък, Верен, Веслец, Виница, Войводиново, Войсил, Враца,
Гелеменово, Главиница-Силистренско, Главиница-Пазарджик, 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, Питово, Пловдив, Православен,
Първенец, Радиново,Раднево, Равда, Равнище ,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/86040/prodavam-zemedelska-zemya-v-oblast-plovdiv-pazardjik

Защитно фолио (протектор) Samsung за Galaxy Tab3 7"
Защитно фолио (протектор) Samsung за Galaxy Tab3 7"
http://obiavidnes.com/obiava/86039/zashtitno-folio-protektor-samsung-za-galaxy-tab3-7

Курсове за шести клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за 6 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на шестокласници.
Изберете курсовете за 6 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/86038/kursove-za-shesti-klas-na-rodina

Курсове за седми клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за кандидатстване след 7 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на седмокласници.
Изберете курсовете за 7 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
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Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди изпитите след 7 клас.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/86037/kursove-za-sedmi-klas-na-rodina

Подготовка за матура на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за МАТУРА от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка за матура.
Изберете курсовете за матура на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди МАТУРИТЕ.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
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• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/86036/podgotovka-za-matura-na-rodina

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети.
Изберете курсовете за кандидат-студенти на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди кандидатстудентските изпити и
МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/86035/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

Стойка за стена Apple VESA Mount Adapter Kit for iMac and LED Cinema/Thunderbolt Display
Стойка за стена Apple VESA Mount Adapter Kit for iMac and LED Cinema/Thunderbolt Display
http://obiavidnes.com/obiava/86034/stoyka-za-stena-apple-vesa-mount-adapter-kit-for-imac-and-led-cinemathunderbolt

Flip cover Samsung за Galaxy NOTE 3 N9005
Flip cover Samsung за Galaxy NOTE 3 N9005, бял
http://obiavidnes.com/obiava/86033/flip-cover-samsung-za-galaxy-note-3-n9005
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Разкриване на изневери - Агенция "СТАР" -0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
тел.0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/86032/razkrivane-na-izneveri---agenciya-star--0885350440

Flip cover Samsung за Galaxy Note P6000/P6050
Flip cover Samsung за Galaxy Note P6000/P6050, бял
http://obiavidnes.com/obiava/86031/flip-cover-samsung-za-galaxy-note-p6000p6050

СОФИЯ: Превод и легализация на дипломи
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/86030/sofiya-prevod-i-legalizaciya-na-diplomi

Flip cover Samsung за Galaxy Note P6000/P6050
Flip cover Samsung за Galaxy Note P6000/P6050, черен
http://obiavidnes.com/obiava/86029/flip-cover-samsung-za-galaxy-note-p6000p6050

Имот в село Калековец
Имот в село Калековец община Марица Област Пловдив с площ 7.133дка.Цена по договаряне.Моля предлагайте цена за
имота при интерес!
http://obiavidnes.com/obiava/86028/imot-v-selo-kalekovec

Докинг станция Samsung за Galaxy NOTE 3 N9005
Докинг станция Samsung за Galaxy NOTE 3 N9005, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/86027/doking-stanciya-samsung-za-galaxy-note-3-n9005
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Докинг станция Samsung
Докинг станция Samsung, универсална, 4~5.4", 5 pin Micro USB
http://obiavidnes.com/obiava/86026/doking-stanciya-samsung

Investconsult Group-КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ УСЛОВИЯ ИЗГОДНИ ЗА
ВАС. Прехвърляне и изкупуване на акции, дружествени дялове и търговски предпр
Investconsult Group-КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ УСЛОВИЯ ИЗГОДНИ ЗА ВАС.
Прехвърляне и изкупуване на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
Правни и бизнес-консултанти специализирани в предоставянето на професионални юридически, финансово-счетоводни,
административни и консултантски услуги за корпоративни клиенти.
Прехвърляне и изкупуване 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.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ПРОБЛЕМНАТА ФИРМА ЗА ЕДИН ЧАС,ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Доверие и професионализъм - това са основните принципи на нашата дейност. Доверете ни се и Investconsult Group ще
стане част от Вашия успешен бизнес.
Свържете се с Нас на
http://www.investconsultgroup.eu/

тел.0897558320

от

цялата

страна-за

повече

информация

на

сайта

ни

НА ПОСОЧЕНИЯ ТЕЛЕФОН ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ И СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/86025/investconsult-group-kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-pri-usloviya-izgodni-za-vas-pr

Investconsult Group-КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ УСЛОВИЯ ИЗГОДНИ ЗА
ВАС.
Investconsult Group-КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ УСЛОВИЯ ИЗГОДНИ ЗА ВАС.
Прехвърляне и изкупуване на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
Правни и бизнес-консултанти специализирани в предоставянето на професионални юридически, финансово-счетоводни,
административни и консултантски услуги за корпоративни клиенти.
Прехвърляне и изкупуване 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.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ПРОБЛЕМНАТА ФИРМА ЗА ЕДИН ЧАС,ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Доверие и професионализъм - това са основните принципи на нашата дейност. Доверете ни се и Investconsult Group ще
стане част от Вашия успешен бизнес.
Свържете се с Нас на
http://www.investconsultgroup.eu/

тел.0897558320

от

цялата
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НА ПОСОЧЕНИЯ ТЕЛЕФОН ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ И СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/86024/investconsult-group-kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-pri-usloviya-izgodni-za-vas

Докинг станция Samsung
Докинг станция Samsung, универсална, мултимедия, 11 pin
http://obiavidnes.com/obiava/86023/doking-stanciya-samsung

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

Масажните легла "Ем Си Джи ПРО Стандарт 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв,
розов, оранжев и лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MSG-PRO Standard 2" - здрава, лесна за употреба, изключително
комфортна и удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас! Кушетката е подходяща както за всички видове
масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MSG-PRO :
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.
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 "Ем Си Джи ПРО Стандарт 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал,
използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук. Масажната кушетка е тапицирана с винил водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на полимери.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/86022/masajna-kushetka-msg-pro-2
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Мрежа против насекоми с магнити
Мрежа против насекоми с магнити
за врати, с размери 100/200см.
Нов продукт на българският пазар, нашите мрежи са удобен и евтин начин да се предпазите от досадните насекоми през
лятото.
Благодарение на 18-те магнитни закопчалки, разположени на стратегически места, всички могат да влизат и излизат
свободно.
Магнитната лента се самозатваря след Вас, защитавайки дома Ви от насекоми. Мрежата е за дървени, пластмасови и
алуминиеви дограми.
4На дървени дограми се прикрепя с кабарчета, на пластмасови и алуминиеви дограми се закрепя с двустранно залепваща
лента(скоч).
Комплектът включва:
- Мрежа с размер 100 х 200 см
- Магнитна лента
- Кабарчета
-двустранно залепващи лепенки
-Цвят черен
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/86021/mreja-protiv-nasekomi-s-magniti

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2013 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
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Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/86020/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Уред за сребърна вода Volcano Dr. Silver 101+
Уред за сребърна вода Volcano Dr. Silver 101+
Volcano Dr. Silver 101+
Сребърната вода е най-мощният и безопасен природен антисептик, който ефективно унищожава повече от 700 вида
болестотворни микроорганизми, вируси, гъбички и паразити.
Повече от 20 000 литра сребърна и структурирана вода;
Пълен електронен контрол
Генератор на сребърни йони
Уникален дизайн и качество
Надеждност, компактност, ефективност
Гаранционен срок 12 месеца Производител: GM Pharma Ltd, България
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/86019/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Имате желание да зарадвате съпругата си?
Ето имате шанс като закупите от нашият артикул -кухненско ренде.
Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на кухненското ренде.
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване.
Безопасен за деца
Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци с различни по големина форми.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.Цена 59лв
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
Интернет магазини
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www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/86018/nayser-dayser-kuhnensko-rende---pomoshtnik-na-vsyaka-domakinya

Докинг станция за кола Samsung
Докинг станция за кола Samsung
http://obiavidnes.com/obiava/86017/doking-stanciya-za-kola-samsung

Зарядно Samsung за Galaxy NOTE 3 N9005
Зарядно Samsung за Galaxy NOTE 3 N9005, бяло
http://obiavidnes.com/obiava/86016/zaryadno-samsung-za-galaxy-note-3-n9005

Стойка за кола Samsung за Galaxy NOTE 3 N9005
Стойка за кола Samsung за Galaxy NOTE 3 N9005
http://obiavidnes.com/obiava/86015/stoyka-za-kola-samsung-za-galaxy-note-3-n9005

радио Philips AJ3551
радио Philips AJ3551, FM цифров тунер
http://obiavidnes.com/obiava/86014/radio-philips-aj3551

радио Philips AJ5300D
радио Philips AJ5300D, докинг за iPod/iPhone, 4W RMS, FM тунер, MP3-link
http://obiavidnes.com/obiava/86013/radio-philips-aj5300d

радио Philips OR2000M
радио Philips OR2000M, FM, MW, ретро дизайн
http://obiavidnes.com/obiava/86012/radio-philips-or2000m

слушалки Philips CitiScape Fixie с лента за глава
слушалки Philips CitiScape Fixie с лента за глава, цвят: бял
http://obiavidnes.com/obiava/86011/slushalki-philips-citiscape-fixie-s-lenta-za-glava

слушалки Philips CitiScape Fixie с лента за глава
слушалки Philips CitiScape Fixie с лента за глава, цвят: синьозелен
http://obiavidnes.com/obiava/86010/slushalki-philips-citiscape-fixie-s-lenta-za-glava

слушалки Philips CitiScape Fixie с лента за глава
слушалки Philips CitiScape Fixie с лента за глава, цвят: червен
http://obiavidnes.com/obiava/86009/slushalki-philips-citiscape-fixie-s-lenta-za-glava

слушалки Philips CitiScape Foldie с лента за глава
слушалки Philips CitiScape Foldie с лента за глава, цвят: синьозелен/кафяв
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http://obiavidnes.com/obiava/86008/slushalki-philips-citiscape-foldie-s-lenta-za-glava

слушалки Philips CitiScape Foldie с лента за глава
слушалки Philips CitiScape Foldie с лента за глава, цвят: слонова кост/кафяв
http://obiavidnes.com/obiava/86007/slushalki-philips-citiscape-foldie-s-lenta-za-glava

слушалки Philips CitiScape Foldie с лента за глава
слушалки Philips CitiScape Foldie с лента за глава, цвят: черен
http://obiavidnes.com/obiava/86006/slushalki-philips-citiscape-foldie--s-lenta-za-glava

слушалки Philips CitiScape Frames с лента за глава
слушалки Philips CitiScape Frames с лента за глава, черни
http://obiavidnes.com/obiava/86005/slushalki-philips-citiscape-frames-s-lenta-za-glava

слушалки Philips In-Ear за поставяне в ушите
слушалки Philips In-Ear за поставяне в ушите, позлатен накрайник, бял цвят
http://obiavidnes.com/obiava/86004/slushalki-philips-in-ear-za-postavyane-v-ushite

Национален портал за безплатни обяви. www.obiavitel.com
НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА БЕЗПЛАТНИ ОБЯВИ - Безплатни обяви за работа,
обяви за имоти, обяви за автомобили. Възползвайте се от новите възможности на
www.obiavitel.com и добавете обявата си при нас!
http://obiavidnes.com/obiava/86003/nacionalen-portal-za-bezplatni-obyavi-wwwobiavitelcom

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/86002/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
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http://obiavidnes.com/obiava/86001/chehiya---stroitelni-rabotnici

Национален портал за безплатни обяви. www.obiavitel.com
НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА БЕЗПЛАТНИ ОБЯВИ - Безплатни обяви за работа,
обяви за имоти, обяви за автомобили. Възползвайте се от новите възможности на
www.obiavitel.com и добавете обявата си при нас!
http://obiavidnes.com/obiava/86000/nacionalen-portal-za-bezplatni-obyavi-wwwobiavitelcom

слушалки Philips SHE3900BL тип тапи
слушалки Philips SHE3900BL тип тапи, позлатен накрайник, сини
http://obiavidnes.com/obiava/85999/slushalki-philips-she3900bl-tip-tapi

слушалки Philips SHE3900GD тип тапи
слушалки Philips SHE3900GD тип тапи, позлатен накрайник, златен цвят
http://obiavidnes.com/obiava/85998/slushalki-philips-she3900gd-tip-tapi

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/85997/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi

Лозя и овощни градини
Лозя и овощни градини в село Имренчево община Велики Преслав област Шумен с площ 170 дка.цена
http://obiavidnes.com/obiava/85996/lozya-i-ovoshtni-gradini

Лозя и овощни градини
Лозя и овощни градини в село Имренчево община Велики Преслав област Шумен с площ 170 дка.цена
http://obiavidnes.com/obiava/85995/lozya-i-ovoshtni-gradini

48"(121.92 cm) Samsung UE48H6500 3D FULL HD LED TV
48"(121.92 cm) Samsung UE48H6500 3D FULL HD LED TV, Motion Clarity Index 200Hz, DVB-T/C, Smart HUB, WiFi, LAN,
HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/85994/4812192-cm-samsung--ue48h6500-3d-full-hd-led-tv

Детективска агенция Хамелеон-Детективски услуги на територията на Цялата страна!!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
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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/85993/detektivska-agenciya-hameleon-detektivski-uslugi-na-teritoriyata-na-cyalata-strana

48"(121.92 cm) Samsung UE48HU7500 3D 4K UHD LED TV
48"(121.92 cm) Samsung UE48HU7500 3D 4K UHD LED TV, Motion Clarity Index 1000Hz, DVB-T/C/S2, Smart HUB, WiFi, LAN,
HDMI, USB, 3D Glasses (SSG-5100GB)
http://obiavidnes.com/obiava/85992/4812192-cm-samsung-ue48hu7500-3d-4k-uhd-led-tv

Samsung Wireless Lan Adapter for TVs
Samsung Wireless Lan Adapter for TVs
http://obiavidnes.com/obiava/85991/samsung-wireless-lan-adapter-for-tvs

Samsung WMN450M Mini Wall Mounts for TVs
Samsung WMN450M Mini Wall Mounts for TVs
http://obiavidnes.com/obiava/85990/samsung-wmn450m-mini-wall-mounts-for-tvs

СОФИЯ: Превод на документи от/на английски, руски, турски. . .
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/85989/sofiya-prevod-na-dokumenti-otna-angliyski-ruski-turski--

Зарядно за кола Philips
Зарядно за кола Philips, за 2 USB устройства, 5V/1A, съвместим с: iPhone, Nokia, Samsung, Blackberry и др.
http://obiavidnes.com/obiava/85988/zaryadno-za-kola-philips

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
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учите напразно! Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение. Можете да се запишете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/85987/karierno-konsultirane-za-izbor-na-profesiya-i-napravlenie-za-razvitie

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/85986/trening-izpiti-za-matura-i-kandidatstvane-sled-7-i-12-klas

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/85985/individualni-uroci-po-vsichki-predmeti-v-uchilishte

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/85984/kursove-i-individualni-uroci-po-frenski-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/85983/kursove-i-individualni-uroci-po-italianski-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/85982/kursove-i-individualni-uroci-po-angliyski-ezik

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/85981/kursove-i-individualni-uroci-po-nemski-ezik

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!
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http://obiavidnes.com/obiava/85980/kursove-i-individualni-uroci-po-bel-i-matematika-za-sedmoklasnici

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/85979/kursove-i-individualni-uroci-za-matura-po-bel-i-vsichki-izbiraemi-predmeti

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/85978/kursove-i-individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-angliyski-i-nemski-ezik

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/85977/kursove-i-individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-himiya-i-biologiya

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/85976/kursove-i-individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-bel-i-istoriya

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 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 https://www.youtube.com/watch?v=MqVm_pIVSoA&list=UUGsK3KFuXz4kVdol3TbGX9Q За
контакти GSM 0876709831
За контакти GSM 0876709831
http://obiavidnes.com/obiava/85975/metalotyrsach-s-pic-kontroler

Предлагаме заеми.
Предлагаме заеми. Връзката с нас по скайп или GSM е за препоръчване. Skype - malkizaemi
0882081514 (не ни пишете имейли - не ги четем, просто някои от сайтовете за обяви искат имейли
http://obiavidnes.com/obiava/85974/predlagame-zaemi

S-View Flip cover Samsung за Galaxy NOTE 3 N9005
S-View Flip cover Samsung за Galaxy NOTE 3 N9005, бял
http://obiavidnes.com/obiava/85973/s-view-flip-cover-samsung-za-galaxy-note-3-n9005
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ТЪРГОВСКО ПРАВО - "КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ + ОСВОБОЖДАВАМЕ
ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС
Адвокатска кантора Търговско Право - ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно
Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
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

Страница 74/90

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

24.08.2014

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://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/85972/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata

S-View Flip cover Samsung за Galaxy NOTE 3 N9005
S-View Flip cover Samsung за Galaxy NOTE 3 N9005, оранжев
http://obiavidnes.com/obiava/85971/s-view-flip-cover-samsung-za-galaxy-note-3-n9005

Втора МБАЛ София
Медицинска помощ в София осъществява 2-ра МБАЛ София. В нея работи модерен диагностичен блок, където
консултации дават лекари в различни специалности – кардиология, акушеро-гинекология, хирургия и др. Отделение за
болнично настаняване с 283 места. Телефон: 02/ 91 58 500, бул. Хр. Ботев 120, www.vtora-mbal.org.
http://obiavidnes.com/obiava/85970/vtora-mbal-sofiya

S-View Flip cover Samsung за Galaxy NOTE 3 N9005
S-View Flip cover Samsung за Galaxy NOTE 3 N9005, черен
http://obiavidnes.com/obiava/85969/s-view-flip-cover-samsung-za-galaxy-note-3-n9005

120GB
120GB, Samsung 840 EVO Int., SSD 2.5"(6.35 cm), 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/85968/120gb-samsung-840-evo-int-ssd-25635-cm-3g-

**0882551735*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -топлоизолация. -обръщане
покрай pvc д
*0882551735*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -топлоизолация. -обръщане покрай pvc дограма и врати с
поставияне на лайсни или измазване. -гипсова мазилка. -пръскана мазилка. -минерални мазилки. -замазки. -зидария. -бързо,
корекно, разумни цени, гарантирано качество. -майстор с дългодишна практика в строителните услги. започване
веднага. часно лице. 0882551735 За контакт: МАЙСТОР-ЧАСНО ЛИЦЕ
Тел: 0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/85967/0882551735--fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--lateks--toploizolaciya--o

250GB
250GB, Samsung 840 EVO Int., SSD 2.5"(6.35 cm), 3г.
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http://obiavidnes.com/obiava/85966/250gb-samsung-840-evo-int-ssd-25635-cm-3g-

250GB
250GB, Samsung 840 EVO Int., SSD 2.5"(6.35 cm), 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/85965/250gb-samsung-840-evo-int-ssd-25635-cm-3g--

Калъф за таблет - поставка
Калъф за таблет - поставка, универсален Samsung for 7"(17,78 см), тип джоб, черен
http://obiavidnes.com/obiava/85927/kalyf-za-tablet---postavka

Слушалки Razer Kraken Pro Neon
Слушалки Razer Kraken Pro Neon, червени
http://obiavidnes.com/obiava/85926/slushalki-razer-kraken-pro-neon

GoClever DVR eXtreme Gold
GoClever DVR eXtreme Gold, Car & Sport video recoder, 5MP, mini-HDMI, златист
http://obiavidnes.com/obiava/85925/goclever-dvr-extreme-gold

GoClever DVR eXtreme Silver
GoClever DVR eXtreme Silver,Car & Sport video recoder, 1.32 MP, USB, сребрист
http://obiavidnes.com/obiava/85924/goclever-dvr-extreme-silver

GoClever DVR mini
GoClever DVR mini, Car video recoder, 1.3MP, miniUSB, черен
http://obiavidnes.com/obiava/85923/goclever-dvr-mini

GoClever DVR Sport Solver
GoClever DVR Sport Solver, Car & Sport video recoder, 1.32MP, USB, бял
http://obiavidnes.com/obiava/85921/goclever-dvr-sport-solver

GoClever DVR Titanium
GoClever DVR Titanium, Car video recoder, 5MP, miniHDMI, черен
http://obiavidnes.com/obiava/85920/goclever-dvr-titanium

GoClever NAVIO 520
GoClever NAVIO 520, 5" (12.7cm), 4GB вградена памет (+microSD слот), 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/85918/goclever-navio-520

GoClever INSIGNIA 500
GoClever INSIGNIA 500, черен, GPS, поддържа 2 sim карти, 5" (12.70cm), четириядрен MediaTek MTK6582 1.2GHz, 1GB
RAM, 4GB eMMC (microSD слот), 8.0 & 2.0 Mpix camera, Android 4.2 , 150g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/85917/goclever-insignia-500

Meratol - за бързо отслабване
Искате да отслабнете, но ви е страх да използвате конкретен медикамент за целта? Доверете се на Meratol - лекарство
от ново поколение, което получава редица похвални публикации по световните медии. Освен бързите резултати, добра
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новина е и липсата на странични ефекти.
http://obiavidnes.com/obiava/85964/meratol---za-byrzo-otslabvane

GoClever QUANTUM 450
GoClever QUANTUM 450, бял, GPS, поддържа 2 sim карти, 4.5" (11.43 cm), четириядрен Cortex A7 1.2GHz, 512MB RAM,
4GB eMMC (microSD слот), 5.0 & 0.3 Mpix camera, Wi-Fi 802.11n, Android 4.2 , 146g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/85914/goclever-quantum-450

GoClever QUANTUM 450
GoClever QUANTUM 450, черен, GPS, поддържа 2 sim карти, 4.5" (11.43 cm), четириядрен Cortex A7 1.2GHz, 512MB RAM,
4GB eMMC (microSD слот), 5.0 & 0.3 Mpix camera, Wi-Fi 802.11n, Android 4.2 , 146g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/85913/goclever-quantum-450

GoClever QUANTUM 500
GoClever QUANTUM 500, бял, GPS, поддържа 2 sim карти, 5" (12.70cm), четириядрен Cortex A7 1.2GHz, 1GB RAM, 4GB
eMMC (microSD слот), 5.0 & 2.0 Mpix camera, Android 4.2 , 158g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/85912/goclever-quantum-500

GoClever QUANTUM 500
GoClever QUANTUM 500, черен, GPS, поддържа 2 sim карти, 5" (12.70cm), четириядрен Cortex A7 1.2GHz, 1GB RAM, 4GB
eMMC (microSD слот), 5.0 & 2.0 Mpix camera, Android 4.2 , 158g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/85910/goclever-quantum-500

GoClever QUANTUM 600
GoClever QUANTUM 600, бял, GPS, поддържа 2 sim карти, 6" (15.24cm), четириядрен Cortex A7 1.2GHz, 1GB RAM, 4GB
eMMC, 8.0 & 2.0 Mpix camera, Wi-Fi 802.11n, Android 4.4 , 204g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/85907/goclever-quantum-600

Агенция Нов век: превод и легализация на документи
Лицензирана агенция за преводи и легализации Нов Век предлага преводи на техническа документация, правни,
медицински, икономически, художествени текстове и други от/на над 30 езика. Заверки на преводи на документи от
чужбина в МВнР и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на актуално състояние на фирми, дипломи, академични справки, нотариални актове,
медицински документи,свидетелства за съдимост, съдебни решения и други във всички държавни институции и
чуждестранни посолства в Република България.
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/85963/agenciya-nov-vek-prevod-i-legalizaciya-na-dokumenti

GoClever QUANTUM 600
GoClever QUANTUM 600, черен, GPS, поддържа 2 sim карти, 6" (15.24cm), четириядрен Cortex A7 1.2GHz, 1GB RAM, 4GB
eMMC (microSD слот), 8.0 & 2.0 Mpix camera, Wi-Fi 802.11n, Android 4.4 , 204g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/85906/goclever-quantum-600

10.1" (25.65 cm) GoClever TAB ORION 100
10.1" (25.65 cm) GoClever TAB ORION 100, сребрист, четириядрен Rockchip 3188 1.6GHz, сензорен мулти-тъч екран
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(miniHDMI), 1GB RAM, 8GB Flash памет, WiFi 802.11n, 2.0 & 0.3Mpix camera, Android 4.2, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/85905/101-2565-cm-goclever-tab-orion-100

7" (17.78 cm) GoClever TAB QUANTUM 700M. черен
7" (17.78 cm) GoClever TAB QUANTUM 700M. черен, 3G, двуядрен MediaTek 8312 1.3GHz, сензорен мулти-тъч екран 512MB
RAM, 8GB eMMC, 2.0 & 0.3 Mpix camera, Wi-Fi 802.11n, Android 4.2 , 280, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/85900/7-1778-cm-goclever-tab-quantum-700m-cheren

Адвокат
Адвокат - професионална правна помощ и процесуално представителство пред съдебни, държавни органи и фирми.
Тел. 0886 121 310 Йотов.
http://obiavidnes.com/obiava/85962/advokat

7.85" (19.93 cm) GoClever TAB QUANTUM 785
7.85" (19.93 cm) GoClever TAB QUANTUM 785, бял, двуядрен Action ATM7021 1.3GHz, сензорен мулти-тъч екран
(miniHDMI), 1GB RAM, 16GB Flash памет, WiFi 802.11n, 2.0 & 0.3Mpix camera, Android 4.1, 378g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/85899/785-1993-cm-goclever-tab-quantum-785

Стари лозя и овощни градини
Стари лозя и овощни градини в село Имренчево община Велики Преслав област шумен с площ170дка.Цена по договаряне.За
контакт 053844476 Радослав Радославов
http://obiavidnes.com/obiava/85961/stari-lozya-i-ovoshtni-gradini

7.85" (19.93 cm) GoClever TAB QUANTUM 785
7.85" (19.93 cm) GoClever TAB QUANTUM 785, бял, двуядрен Action ATM7021 1.3GHz, сензорен мулти-тъч екран
(miniHDMI), 1GB RAM, 8GB Flash памет, WiFi 802.11n, 2.0 & 0.3Mpix camera, Android 4.1, 378g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/85895/785-1993-cm-goclever-tab-quantum-785

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/85960/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.
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.
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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/85959/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-ruse-shumen-silistra-svishtov-v

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
тел.0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/85958/detektivska-agenciya-star-0885350440

10.5"(26.67 cm) Samsung Tablet SM-T800 GALAXY TAB S
10.5"(26.67 cm) Samsung Tablet SM-T800 GALAXY TAB S, бронз, Super AMOLED сензорен дисплей, Quad-Core 1.9GHz +
1.3GHz, 3GB RAM, 16GB up to 128GB, (microSD слот) Camera Rear 8MP/Front 2.1MP, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/85891/1052667-cm-samsung-tablet-sm-t800-galaxy-tab-s

Онлайн заеми
Бързи кредити от 500 до 5000 лв. Кандидатстване www.doxy100.wix.com/zaem

online. За повече информация посетете нашия сайт

http://obiavidnes.com/obiava/85953/onlayn-zaemi

Онлайн заеми
Бързи кредити от 500 до 5000 лв. Кандидатстване www.doxy100.wix.com/zaem

online. За повече информация посетете нашия сайт

http://obiavidnes.com/obiava/85957/onlayn-zaemi

Онлайн заеми
Бързи кредити от 500 до 5000 лв. Кандидатстване www.doxy100.wix.com/zaem

online. За повече информация посетете нашия сайт

http://obiavidnes.com/obiava/85956/onlayn-zaemi

Онлайн заеми
Бързи кредити от 500 до 5000 лв. Кандидатстване www.doxy100.wix.com/zaem

online. За повече информация посетете нашия сайт

http://obiavidnes.com/obiava/85955/onlayn-zaemi
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Разкриване на изневери - Агенция "СТАР" -0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
тел.0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/85954/razkrivane-na-izneveri---agenciya-star--0885350440

Имот в село Помощник
Имот в село Помощник община Гълъбово област Стара Загора с площ 25.501 дка.Цена по договаряне.Моля предложете
цена за имота
http://obiavidnes.com/obiava/85949/imot-v-selo-pomoshtnik

Имот в село Помощник
Имот в село Помощник община Гълъбово област Стара Загора с площ 25.501 дка.Цена по договаряне.Моля предложете
цена за имота
http://obiavidnes.com/obiava/85952/imot-v-selo-pomoshtnik

Имот в село Помощник
Имот в село Помощник община Гълъбово област Стара Загора с площ 25.501 дка.Цена по договаряне.Моля предложете
цена за имота
http://obiavidnes.com/obiava/85951/imot-v-selo-pomoshtnik

Имот в село Помощник
Имот в село Помощник община Гълъбово област Стара Загора с площ 25.501 дка.Цена по договаряне.Моля предложете
цена за имота
http://obiavidnes.com/obiava/85950/imot-v-selo-pomoshtnik

Имот в село Помощник
Имот в село Помощник община Гълъбово област Стара Загора с площ 25.501 дка.Цена по договаряне.Моля предложете
цена за имота
http://obiavidnes.com/obiava/85948/imot-v-selo-pomoshtnik

Уред за сребърна вода Volcano Dr. Silver 101+
Уред за сребърна вода Volcano Dr. Silver 101+
Volcano Dr. Silver 101+
Сребърната вода е най-мощният и безопасен природен антисептик, който ефективно унищожава повече от 700 вида
болестотворни микроорганизми, вируси, гъбички и паразити.
Повече от 20 000 литра сребърна и структурирана вода;
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Пълен електронен контрол
Генератор на сребърни йони
Уникален дизайн и качество
Надеждност, компактност, ефективност
Гаранционен срок 12 месеца Производител: GM Pharma Ltd, България
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/85947/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

Детоксикатор
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 275лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА !
КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 450.00 лв., Вие получавате като БОНУС : .
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ +
АЛУМИНИЕВ, ЗАКЛЮЧВАЩ СЕ КУФАР / 36лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР -290лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 450 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един); комплексно решение на телесните проблеми:
наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, цена: 470 лв !
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/85946/detoksikator

10.5"(26.67 cm) Samsung Tablet SM-T800 GALAXY TAB S
10.5"(26.67 cm) Samsung Tablet SM-T800 GALAXY TAB S, бял, Super AMOLED сензорен дисплей, Quad-Core 1.9GHz +
1.3GHz, 3GB RAM, 16GB up to 128GB, (microSD слот) Camera Rear 8MP/Front 2.1MP, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/85889/1052667-cm-samsung-tablet-sm-t800-galaxy-tab-s

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2013 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
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електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/85945/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie

ТЪРГОВСКО ПРАВО - "КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ + ОСВОБОЖДАВАМЕ
ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС
Адвокатска кантора Търговско Право - ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно
Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
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)
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4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/85944/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata

"КУПУВАМЕ" БИЗНЕС .... ЕООД, ООД, СД, АД, ЕАД със
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

и

Адвокатска кантора Търговско Право - ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно
Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
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://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/85943/kupuvame-biznes--eood-ood-sd-ad-ead-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-

LSM CONSULTING GROUP-КУПУВАМЕ АД, ЕАД, ЕООД, ООД, ЕТ Едноличен търговец и др.
СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ФИНАНСОВИ,ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ УСЛОВИЯ ИЗГОДНИ
ЗА ВАС.
LSM CONSULTING GROUP-КУПУВАМЕ АД, ЕАД, ЕООД, ООД, ЕТ Едноличен търговец
ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ФИНАНСОВИ,ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ УСЛОВИЯ ИЗГОДНИ ЗА ВАС.

и

др.

СЪС

Правни и бизнес-консултанти специализирани в предоставянето на професионални юридически, финансово-счетоводни,
административни и консултантски услуги за корпоративни клиенти.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ПРОБЛЕМНАТА ФИРМА ЗА ЕДИН ЧАС,ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Доверие и професионализъм - това са основните принципи на нашата дейност. Доверете ни се и LSM CONSULTING
GROUP ще стане част от Вашия успешен бизнес.
Свържете се с Нас на тел.0897558320 от цялата страна , НА ПОСОЧЕНИЯ ТЕЛЕФОН ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ И
СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/85942/lsm-consulting-group-kupuvame-ad-ead-eood-ood-et-ednolichen-tyrgovec-i-dr-sy

LSM CONSULTING GROUP-КУПУВАМЕ АД, ЕАД, ЕООД, ООД, ЕТ Едноличен търговец и др.
СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ФИНАНСОВИ,ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ УСЛОВИЯ ИЗГОДНИ
ЗА ВАС.
LSM CONSULTING GROUP-КУПУВАМЕ АД, ЕАД, ЕООД, ООД, ЕТ Едноличен търговец
ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ФИНАНСОВИ,ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ УСЛОВИЯ ИЗГОДНИ ЗА ВАС.

и

др.

СЪС

Правни и бизнес-консултанти специализирани в предоставянето на професионални юридически, финансово-счетоводни,
административни и консултантски услуги за корпоративни клиенти.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ПРОБЛЕМНАТА ФИРМА ЗА ЕДИН ЧАС,ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Доверие и професионализъм - това са основните принципи на нашата дейност. Доверете ни се и LSM CONSULTING
GROUP ще стане част от Вашия успешен бизнес.
Свържете се с Нас на тел.0897558320 от цялата страна , НА ПОСОЧЕНИЯ ТЕЛЕФОН ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ И
СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/85941/lsm-consulting-group-kupuvame-ad-ead-eood-ood-et-ednolichen-tyrgovec-i-dr-sy

10.5"(26.67 cm) Samsung Tablet SM-T805 GALAXY TAB S
Страница 85/90

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

24.08.2014

10.5"(26.67 cm) Samsung Tablet SM-T805 GALAXY TAB S, бял, Super AMOLED сензорен дисплей, Quad-Core 1.9GHz +
1.3GHz, 3GB RAM, 16GB up to 128GB, (microSD слот), 802.11 a/b/g/n/ac, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/85888/1052667-cm-samsung-tablet-sm-t805-galaxy-tab-s

8.4"(21.34 cm) Samsung Tablet SM-T700 GALAXY TAB S
8.4"(21.34 cm) Samsung Tablet SM-T700 GALAXY TAB S, бронз, Super AMOLED сензорен дисплей, Quad Core, 1.90GHz,
Cortex-A15 & 1.30GHz, Cortex-A7, 3GB RAM, 16GB up to 128GB, (microSD слот) Camera Rear 8MP/Front 2.1MP, WiFi 802.11
a/b/g/n/ac, 2г.гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/85887/842134-cm-samsung-tablet-sm-t700-galaxy-tab-s

8.4"(21.34 cm) Samsung Tablet SM-T700 GALAXY TAB S
8.4"(21.34 cm) Samsung Tablet SM-T700 GALAXY TAB S, бял, Super AMOLED сензорен дисплей, Quad Core, 1.90GHz,
Cortex-A15 & 1.30GHz, Cortex-A7, 3GB RAM, 16GB up to 128GB, (microSD слот) Camera Rear 8MP/Front 2.1MP, WiFi 802.11
a/b/g/n/ac, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/85886/842134-cm-samsung-tablet-sm-t700-galaxy-tab-s

MusicRoom - уроци по музика
Частна музикална школа MusicRoom предлага уроци по китара, пеене, пиано, бас, барабани, солфеж, укулеле, банджо и
мандолина. За начинаещи и напреднали, за деца и възрастни. В центъра на София. Организираме концертни изяви в НДК и
други сцени.
http://obiavidnes.com/obiava/85940/musicroom---uroci-po-muzika

Ultra Spezial K -каша за ръце без конкуренция
Фирма Тимака,град София,предлага каша за почистване на ръце Ultra Spezial K ,отличаваща се с високото почистващо
действие.Отстранява и най -упоритите замътсявания,благодарение на абразивните полимерни частици ,които
съдържа.Контакти;
0885062284-Виваком
0884064864-Мтел
http://timaka.net/продукти/кашa-за-ръце
Email:timakatrade@gmail.com
Безплатна доставка за София!
http://obiavidnes.com/obiava/85939/ultra-spezial-k--kasha-za-ryce-bez-konkurenciya

Разтегателна холна маса ИЗАБЕЛА от масив
Разтегателна холна маса от масивно дърво БУК по поръчка. Изключително стилна и здрава маса. Много лесно се
разтяга, за което спомага метален механизъм със съчмени водачи. При изработката на масата се използват екологично
чисти продукти. Байцовете (цветовете) са на водна основа. Лаковите покрития не замърсяват атмосферата, а също
така по никакъв начин не вреди на здравето на изработващите я и на ползващите масата.
Подходяща за ежедневна употреба!
Издръжлива на удар върху плота.
Издръжлива на заливане с гореща течност.
Повърхността на масата не се надрасква лесно, ще е нужно по-голямо усилие и остър предмет.
РАЗМЕРИ:
120/60 (неразтегателна) --- 279лв.
185/100 (неразтегателна) --- 330лв.
140/90, Височина: 60см (разтегателна) --- 350 лв.
160/90, Височина: 60см (разтегателна) --- 390 лв.
По-големи снимки тук: http://vabelli.com/bg/masi-holni/67/raztegatelna-holna-masa-izabela-ot-masiv
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http://obiavidnes.com/obiava/85938/raztegatelna-holna-masa-izabela-ot-masiv

LSM CONSULTING GROUP-КУПУВАМЕ АД, ЕАД, ЕООД, ООД, ЕТ Едноличен търговец и др.
СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ФИНАНСОВИ,ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ УСЛОВИЯ ИЗГОДНИ
ЗА ВАС.
LSM CONSULTING GROUP-КУПУВАМЕ АД, ЕАД, ЕООД, ООД, ЕТ Едноличен търговец и др. СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ФИНАНСОВИ,ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ УСЛОВИЯ ИЗГОДНИ ЗА ВАС.
Правни и бизнес-консултанти специализирани в предоставянето на професионални юридически, финансово-счетоводни,
административни и консултантски услуги за корпоративни клиенти.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ПРОБЛЕМНАТА ФИРМА ЗА ЕДИН ЧАС,ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Доверие и професионализъм - това са основните принципи на нашата дейност. Доверете ни се и LSM CONSULTING
GROUP ще стане част от Вашия успешен бизнес.
Свържете се с Нас на тел.0897558320 от цялата страна , НА ПОСОЧЕНИЯ ТЕЛЕФОН ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ И
СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/85937/lsm-consulting-group-kupuvame-ad-ead-eood-ood-et-ednolichen-tyrgovec-i-dr-sy

LSM CONSULTING GROUP-КУПУВАМЕ АД, ЕАД, ЕООД, ООД, ЕТ Едноличен търговец и др.
СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ФИНАНСОВИ,ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ УСЛОВИЯ ИЗГОДНИ
ЗА ВАС.
LSM CONSULTING GROUP-КУПУВАМЕ АД, ЕАД, ЕООД, ООД, ЕТ Едноличен търговец и др. СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ФИНАНСОВИ,ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ УСЛОВИЯ ИЗГОДНИ ЗА ВАС.
Правни и бизнес-консултанти специализирани в предоставянето на професионални юридически, финансово-счетоводни,
административни и консултантски услуги за корпоративни клиенти.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ПРОБЛЕМНАТА ФИРМА ЗА ЕДИН ЧАС,ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Доверие и професионализъм - това са основните принципи на нашата дейност. Доверете ни се и LSM CONSULTING
GROUP ще стане част от Вашия успешен бизнес.
Свържете се с Нас на тел.0897558320 от цялата страна , НА ПОСОЧЕНИЯ ТЕЛЕФОН ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ И
СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/85936/lsm-consulting-group-kupuvame-ad-ead-eood-ood-et-ednolichen-tyrgovec-i-dr-sy

ЛЯТНА ПРОМОЦИЯ ОТ ХОСТЕЛ ТАИТИ
Само сега и само при нас Хостел „Таити” предлагамe луксозни стаи със супер лятно намаление на цените от 20.07.14
год. До 01.09.2014 год. Стаите са с по 2 легла или спални.Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична стая на
месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 30 лв., за двойна стая 40 лв., почивките
са само 25лв. В цената влизат всички консумативи - ток, топла вода, парно, кабелна, интернет, чaршафи, почистване.
Тел. за контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/85935/lyatna-promociya-ot-hostel-taiti

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/
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http://obiavidnes.com/obiava/85934/30-50-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/85933/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

Апарат за Пресотерапия
Лимфопреса - Апарат за Пресотерапия (Лимфен дренаж)

Лимфотронът е подходящ, както за СПА центрове, козметични салони, здравни студиа, фитнес зали, така и за лична
употреба в домашни условия.

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
Интернет магазини
www.bgmag.net
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http://obiavidnes.com/obiava/85932/aparat-za-presoterapiya

Детоксикатор
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 275лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА !
КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 450.00 лв., Вие получавате като БОНУС : .
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ +
АЛУМИНИЕВ, ЗАКЛЮЧВАЩ СЕ КУФАР / 36лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР -290лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 450 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един); комплексно решение на телесните проблеми:
наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, цена: 470 лв !
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/85931/detoksikator

Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/85930/masajna-masajirashta-sedalka

Пейнт Ролер – комплект валяци за бързо боядисване
Пейнт Ролер – комплект валяци за бързо боядисване
Paint Runner Пейнт Ранър – комплект валяци за бързо, лесно и
удобно боядисване,без мръсотия и бъркотия.
Боядисвайте като професионалист за минимално време и усилия!
ПРЕДИМСТВА
- БЕЗ капене
- Без стълба
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- по-малко разходи
- по-малко време
- по-малко напрежение
Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/85929/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

Канал Експерт - Експресни ВиК услуги
Канал Експерт - Откриване и отстраняване на течове. Смяна на кранове, Демонтаж на стари поцинковани тръби и
монтаж на полипропиленови и полиетиленови. Ремонт и изграждане на ВиК инсталации. Демонтаж и монтаж на
санитарен фаянс /тоалетни, мивки, казанчета, душ кабини/. Подмяна на меки връзки за мивки, казанчета, перални,
миялни машини. Поддръжка на ВиК инсталации в сгради, офиси, учреждения, предприятия, училища, детски градини,
болници.
http://obiavidnes.com/obiava/85928/kanal-ekspert---ekspresni-vik-uslugi
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