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Инкубатори - автоматични, терморегулатор с PIC контролер
Инкубатори - напълно автоматични, терморегулатор с PIC контролер(0,1 градуса С). Реле за време с PIC контролер (от
1 с. до 999 мин. - циклично)за въртене на яйцата. Подробности, филмчета, както и друга полезна информация ще
намерите в обновения ни сайт. GSM:0892374714, 0988838774, 0876709831 inkubatori@abv.bg Skype - tangrabg
www.inkubatori.tk
http://obiavidnes.com/obiava/86343/inkubatori---avtomatichni-termoregulator-s-pic-kontroler

Assassins Creed Rogue + Pre-order Bonus - PRE-ORDER
Assassins Creed Rogue + Pre-order Bonus - PRE-ORDER, за PS3
http://obiavidnes.com/obiava/86542/assassins-creed-rogue--pre-order-bonus---pre-order

Call of Duty: Black Ops Hardened Edition
Call of Duty: Black Ops Hardened Edition, за PS3
http://obiavidnes.com/obiava/86541/call-of-duty-black-ops-hardened-edition

Call of Duty: Ghosts - SteelBook Edition
Call of Duty: Ghosts - SteelBook Edition, за PS3
http://obiavidnes.com/obiava/86540/call-of-duty-ghosts---steelbook-edition

NHL 15 - PRE-ORDER
NHL 15 - PRE-ORDER, за PS3
http://obiavidnes.com/obiava/86539/nhl-15---pre-order

Skylanders Swap Force Dark Limited Edition Starter Pack
Skylanders Swap Force Dark Limited Edition Starter Pack, за PS3
http://obiavidnes.com/obiava/86537/skylanders-swap-force-dark-limited-edition-starter-pack

Transformers: Rise of the Dark Spark
Transformers: Rise of the Dark Spark, за PS3
http://obiavidnes.com/obiava/86536/transformers-rise-of-the-dark-spark

Saints Row IV: Commander In Chief Edition
Saints Row IV: Commander In Chief Edition, за PS3
http://obiavidnes.com/obiava/86535/saints-row-iv-commander-in-chief-edition

Fight Night Round 3
Fight Night Round 3, за PS3
http://obiavidnes.com/obiava/86534/fight-night-round-3

Need for Speed: Rivals + Bonus
Need for Speed: Rivals + Bonus, за PS3
http://obiavidnes.com/obiava/86533/need-for-speed-rivals--bonus

Уроци по китара за малки и големи от София.
Дипломиран преподавател- музикален педагог с опит предлага уроци по класическа,акустична и електрическа
китара,както и по хармония,ел. теория на музиката,солфеж импровизация и композиция за начинаещи и напреднали във
удобно за тях място и време.За контакти- 0884038938,www.kitara.bg- Пламен Бояджиев plamen9745@yahoo.com , skype
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plamen9745.Уроците са само за София и струват 10 лева за 1 астрономически час.
http://obiavidnes.com/obiava/86559/uroci-po-kitara-za-malki-i-golemi-ot-sofiya

Уроци по китара за малки и големи от София.
Дипломиран преподавател- музикален педагог с опит предлага уроци по класическа,акустична и електрическа
китара,както и по хармония,ел. теория на музиката,солфеж импровизация и композиция за начинаещи и напреднали във
удобно за тях място и време.За контакти- 0884038938,www.kitara.bg- Пламен Бояджиев plamen9745@yahoo.com , skype
plamen9745.Уроците са само за София и струват 10 лева за 1 астрономически час.
http://obiavidnes.com/obiava/86558/uroci-po-kitara-za-malki-i-golemi-ot-sofiya

Уроци по китара за малки и големи от София.
Дипломиран преподавател- музикален педагог с опит предлага уроци по класическа,акустична и електрическа
китара,както и по хармония,ел. теория на музиката,солфеж импровизация и композиция за начинаещи и напреднали във
удобно за тях място и време.За контакти- 0884038938,www.kitara.bg- Пламен Бояджиев plamen9745@yahoo.com , skype
plamen9745.Уроците са само за София и струват 10 лева за 1 астрономически час.
http://obiavidnes.com/obiava/86557/uroci-po-kitara-za-malki-i-golemi-ot-sofiya

Pro Evolution Soccer 2014
Pro Evolution Soccer 2014, за PS3
http://obiavidnes.com/obiava/86531/pro-evolution-soccer-2014

Demon's Souls
Demon's Souls, за PS3
http://obiavidnes.com/obiava/86527/demons-souls

Naruto Ultimate Ninja Storm
Naruto Ultimate Ninja Storm, за PS3
http://obiavidnes.com/obiava/86526/naruto-ultimate-ninja-storm

строителни ремонти 0892379579
0892379579 гипсова шпакловка,латекс,топлоизолация,обръщане покрай pvc дограма ли измазване с поставияне на
лайсни,гипсова мазилка,пръскана мазилка,влачена мазилка,минерална мазилка,пръскана мазилка и теракот и др
http://obiavidnes.com/obiava/86556/stroitelni-remonti-0892379579

ТЪРГОВСКО ПРАВО - Покупко - Продажба на Фирми със Задължения ... Предлагаме
Перфектно Съдействие за 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,

Страница 2/110

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

31.08.2014

ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското/фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
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+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/86555/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya--predlagame-perf

Risen 3: Titan Lords First Edition
Risen 3: Titan Lords First Edition, за PS3
http://obiavidnes.com/obiava/86524/risen-3-titan-lords-first-edition

Sports Champions Move
Sports Champions Move, за PS3
http://obiavidnes.com/obiava/86522/sports-champions-move

Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition
Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition, за PS3
http://obiavidnes.com/obiava/86516/injustice-gods-among-us-ultimate-edition

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/85763/3d-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/85762/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

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/86552/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/86554/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/86553/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/86551/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/86550/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Lollipop Chainsaw
Lollipop Chainsaw, за PS3
http://obiavidnes.com/obiava/86515/lollipop-chainsaw

Математика - индивидуални уроци - град София
Математика - индивидуални уроци - град София
• Уроци за НВО след 4 и 7 клас
• Частни уроци по математика, допълващи обучението в училище - 2- 7 клас
• Подготовка за контролни и класни работи
• Подготовка за математически олимпиади и конкурси
• Индивидуален подход
• Интерактивен метод на обучение
телефон : 0898 753 578
http://obiavidnes.com/obiava/86549/matematika----individualni-uroci---grad-sofiya

Зарядно за кола Privileg за таблети MID-97/7G/7D 2A
Зарядно за кола Privileg за таблети MID-97/7G/7D 2A
http://obiavidnes.com/obiava/86514/zaryadno-za-kola-privileg-za-tableti-mid-977g7d-2a

Реални цени на довършителни ремонти,качеството се вижда на момента.
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.
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зидария.
МАЙСТОР С ДЪЛГОДИШНА ПРАКТИКА В СТРОИТЕЛСТВОТО.
КОРЕКНО.
КАЧЕСТВЕНО.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА.
0882551735 0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/86548/realni-ceni-na-dovyrshitelni-remontikachestvoto-se-vijda-na-momenta

Зарядно устройство Privileg за таблет MID-7N/7M
Зарядно устройство Privileg за таблет MID-7N/7M
http://obiavidnes.com/obiava/86513/zaryadno-ustroystvo-privileg-za-tablet-mid-7n7m

10.1" (25.65cm) HP Pro Tablet 610 G1
10.1" (25.65cm) HP Pro Tablet 610 G1, четириядрен Atom Z3795, 1.6/2.39GHz, Multi-touch WUXGA, 4GB RAM, 64GB eMMC,
8.0&2.0 Mpix camera, WiFi, Windows® 8.1 Pro, 680g., 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/86512/101-2565cm-hp-pro-tablet-610-g1

Геймърски очила
Геймърски очила, GUNNAR SCOPE, Onyx Carbon
http://obiavidnes.com/obiava/86547/geymyrski-ochila

Gamepad Natec Genesis P33
Gamepad Natec Genesis P33, 10 програмируеми бутона, вибрация, USB, PC
http://obiavidnes.com/obiava/86546/gamepad-natec-genesis-p33

Gamepad Natec Genesis P44
Gamepad Natec Genesis P44, 10 програмируеми бутона, вибрация, USB, PC&PS3
http://obiavidnes.com/obiava/86545/gamepad-natec-genesis-p44

Port Royale 3 Gold Edition
Port Royale 3 Gold Edition, за PS3
http://obiavidnes.com/obiava/86544/port-royale-3-gold-edition

NBA 2K15 + KD MVP Bonus Pack - PRE-ORDER
NBA 2K15 + KD MVP Bonus Pack - PRE-ORDER, за PS3
http://obiavidnes.com/obiava/86543/nba-2k15--kd-mvp-bonus-pack---pre-order

Предлагаме инкубатори за люпене на яйца
Инкубатори - полуавтоматични тип люлка.
Температурата се регулира с прецизен терморегулатор.
Капацитета на предлаганите от нас инкубатори е за :
35 яйца, 55, 75 , 100, и най големите който предлагаме
за 150 яйца. Гаранцията която поемаме е една
календарна година .За повече информация посетете
нашият сайт: www.inkubatorbg.alle.bg, или се обадете на:
GSM: 0888291498
Skype - krasi0012
http://obiavidnes.com/obiava/86538/predlagame-inkubatori-za-lyupene-na-yayca
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Правна помощ при застрахователен отказ.
Представителство на физически и юридически лица от цялата страна пред Застрахователното дружество,
Гаранционния фонд и Националното бюро на българските автомобилни застрахователи за постигане на споразумение за
доброволно уреждане на спора за изплащане на справедливо обезщетение/застрахователната сума;
Процесуално представителство в съда от опитни в застрахователните дела адвокати, водене на дела пред всички
съдебни инстанции;
Извършване на устни и писмени консултации във връзка с направен отказ да бъде изплатено застрахователно
обезщетение или във връзка с определяне на занижено обезщетение;
Даване на становища по приложимите Общи и/или Специални условия на конкретната застраховка и
законосъобразността им;
Изготвяне на писмени жалби/възражения при неправомерен отказ за извършване на застрахователно плащане или при
определяне на занижено обезщетение/ частично плащане по щетата;
Правни съвети при настъпване на застрахователно събитие, предявяване на претенция за изплащане на застрахователно
обезщетение/застрахователната сума от Ваше име;
Изготвяне на експертни оценки от компетентни вещи лица;
Изготвяне на писма до компетентните административни органи във връзка с нарушаването на правата Ви
/неправомерно забавяне от страна на застрахователя при произнасянето си с решение по заведената щета,
незаконосъобразна клауза в Общите условия на застраховката и т.н/
http://obiavidnes.com/obiava/86532/pravna-pomosht-pri-zastrahovatelen-otkaz

Заеми до 5000 лв.
Предлагаме заеми. Връзката с нас по скайп или GSM е за препоръчване. Skype - malkizaemi 0882081514 (не ни пишете
мейли - не ги четем, просто някои от сайтовете за обяви искат мейли)
Лицето Димитър Данчов Иванов (тел.0877138081, 0877300798, 0885924620, мейл radexzaem@abv.bg)е ИЗМАМНИК и не е
служител на RADEX GROUP. Същият се представя за нашия рекламен агент
Николай Иванов и Ви увещава, че заема Ви е отпуснат и трябва да изпратите 30 лв. в Централна поща София и с това
нещата приключват!
http://obiavidnes.com/obiava/86530/zaemi--do-5000-lv

Правна помощ при застрахователен отказ.
Представителство на физически и юридически лица от цялата страна пред Застрахователното дружество,
Гаранционния фонд и Националното бюро на българските автомобилни застрахователи за постигане на споразумение за
доброволно уреждане на спора за изплащане на справедливо обезщетение/застрахователната сума;
Процесуално представителство в съда от опитни в застрахователните дела адвокати, водене на дела пред всички
съдебни инстанции;
Извършване на устни и писмени консултации във връзка с направен отказ да бъде изплатено застрахователно
обезщетение или във връзка с определяне на занижено обезщетение;
Даване на становища по приложимите Общи и/или Специални условия на конкретната застраховка и
законосъобразността им;
Изготвяне на писмени жалби/възражения при неправомерен отказ за извършване на застрахователно плащане или при
определяне на занижено обезщетение/ частично плащане по щетата;
Правни съвети при настъпване на застрахователно събитие, предявяване на претенция за изплащане на застрахователно
обезщетение/застрахователната сума от Ваше име;
Изготвяне на експертни оценки от компетентни вещи лица;
Изготвяне на писма до компетентните административни органи във връзка с нарушаването на правата Ви
/неправомерно забавяне от страна на застрахователя при произнасянето си с решение по заведената щета,
незаконосъобразна клауза в Общите условия на застраховката и т.н/
http://obiavidnes.com/obiava/86528/pravna-pomosht-pri-zastrahovatelen-otkaz

Правна помощ при застрахователен отказ.
Представителство на физически и юридически лица от цялата страна пред Застрахователното дружество,
Гаранционния фонд и Националното бюро на българските автомобилни застрахователи за постигане на споразумение за
доброволно уреждане на спора за изплащане на справедливо обезщетение/застрахователната сума;
Процесуално представителство в съда от опитни в застрахователните дела адвокати, водене на дела пред всички
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съдебни инстанции;
Извършване на устни и писмени консултации във връзка с направен отказ да бъде изплатено застрахователно
обезщетение или във връзка с определяне на занижено обезщетение;
Даване на становища по приложимите Общи и/или Специални условия на конкретната застраховка и
законосъобразността им;
Изготвяне на писмени жалби/възражения при неправомерен отказ за извършване на застрахователно плащане или при
определяне на занижено обезщетение/ частично плащане по щетата;
Правни съвети при настъпване на застрахователно събитие, предявяване на претенция за изплащане на застрахователно
обезщетение/застрахователната сума от Ваше име;
Изготвяне на експертни оценки от компетентни вещи лица;
Изготвяне на писма до компетентните административни органи във връзка с нарушаването на правата Ви
/неправомерно забавяне от страна на застрахователя при произнасянето си с решение по заведената щета,
незаконосъобразна клауза в Общите условия на застраховката и т.н/
http://obiavidnes.com/obiava/86529/pravna-pomosht-pri-zastrahovatelen-otkaz

Земеделска земя купувам на изгодни цени за обл.Русе,ШУМЕН,Търговище,Силистра,Разград
Купувам обработваема земеделска земя във всички села на общините: ВИДИН, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула,
Макреш, Ружинци, МОНТАНА, Берковица, Боичиновци, Брусарци, Вълчедръм, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Якимово,
ВРАЦА, Борован, Бяла Слатина, Козлудуй, Криводол, Мизия, Оряхово, Хайредин, ПЛЕВЕН, Белене, Гулянци, Долна
Митрополия, ДолниДъбник, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Пордим, Червен Бряг, Ловеч, Летница, Угърчин, Ябланица,
ВЕЛИКО
ТЪРНОВО,
Горна
Оряховица,
Златарица,
Лясковец,
ПАВЛИКЕНИ,
Полски
Трмбеш,
Свищов,Стражица,Сухиндол,РАЗГРАД, ЗАВЕТ, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил, Цар Калоян, ТЪРГОВИЩЕ, Омуртаг,
Попово, ШУМЕН, Велики Преслав,Венец,Върбица,Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови Пазар , Смядово, Хитрино,
СИЛИСТРА, Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Ситово и Тутракан, РУСЕ, Борово, Бяла,Ветово,Две Могили,
Иваново, Сливо Поле, Ценово.
ВИСОКИ-ЦЕНИ!!!!!! Плащане Веднага при договорена цена. Съдействие за документите. С Възможност за закупуване
на идеални части в някои общини. Безплатни консултации. БЪРЗИНА и КОРЕКТНОСТ по сделката.
Тел-0878-34-33-12 и 0886-236-248.
http://obiavidnes.com/obiava/86525/zemedelska-zemya-kupuvam-na-izgodni-ceni-za-oblruseshumentyrgovishtesilistraraz

ТЪРГОВСКО ПРАВО - Покупко - Продажба на Фирми със Задължения ... Предлагаме
Перфектно Съдействие за 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 !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
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В областта на търговското/фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
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/86523/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya--predlagame-perf

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
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http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net
http://obiavidnes.com/obiava/86521/3d-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/86520/3d-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/86519/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

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/86498/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/86518/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/86517/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Чанта Hama "Marseille" за лаптоп до 15.6" (39.62 cm)
Чанта Hama "Marseille" за лаптоп до 15.6" (39.62 cm), черна
http://obiavidnes.com/obiava/86511/chanta-hama-marseille-za-laptop-do-156-3962-cm

Раница HP Professional за лаптоп до 15.6"(39.6 cm)
Раница HP Professional за лаптоп до 15.6"(39.6 cm), черна
http://obiavidnes.com/obiava/86510/ranica-hp-professional-za-laptop-do-156396-cm
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Чанта HP Business за лаптопи до 15.6"(39.6 cm)
Чанта HP Business за лаптопи до 15.6"(39.6 cm), черна
http://obiavidnes.com/obiava/86509/chanta-hp-business-za-laptopi-do-156396-cm

Чанта HP Professional Leather за лаптопи до 17
Чанта HP Professional Leather за лаптопи до 17,3"(43,9 cm), кожена, черна
http://obiavidnes.com/obiava/86508/chanta-hp-professional-leather-za-laptopi-do-17

Чанта HP Professional Slim за лаптоп до 17
Чанта HP Professional Slim за лаптоп до 17,3"(43,9 cm), черна
http://obiavidnes.com/obiava/86507/chanta-hp-professional-slim-za-laptop-do--17

Чанта HP Slim Ultrabook за лаптопи до 15.6"(39.6 cm)
Чанта HP Slim Ultrabook за лаптопи до 15.6"(39.6 cm), сива
http://obiavidnes.com/obiava/86506/chanta-hp-slim-ultrabook-za-laptopi-do-156396-cm

Калъф за таблет
Калъф за таблет, 7“ (17.78 cm), розов, с клавиатура
http://obiavidnes.com/obiava/86505/kalyf-za-tablet

Калъф за таблет
Калъф за таблет, 7“ (17.78 cm), циклама, с клавиатура
http://obiavidnes.com/obiava/86504/kalyf-za-tablet

HP 1910-8
HP 1910-8, 8-Port 10/100Base-TX Switch
http://obiavidnes.com/obiava/86503/hp-1910-8

HP 2530-24
HP 2530-24, 24-Port 10/100Base-T, Managed Switch
http://obiavidnes.com/obiava/86502/hp-2530-24

HP 5120-24G-PoE+ (170W) SI
HP 5120-24G-PoE+ (170W) SI, 24-Port 10/100/1000Base-T, Managed Switch
http://obiavidnes.com/obiava/86501/hp-5120-24g-poe-170w-si

HP 5120-24G SI
HP 5120-24G SI, 24-Port 10/100/1000Base-T, Managed Switch
http://obiavidnes.com/obiava/86500/hp-5120-24g-si

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/86499/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/86497/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

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/86496/3d-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/86495/3d-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/86494/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Иглолистна гора в село Лилково
Иглолистна гора в село Лилково община Родопи област Пловдив с площ 37.2 дка.Цена по договаряне
http://obiavidnes.com/obiava/86493/iglolistna-gora-v-selo-lilkovo

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/86492/individualni-uroci-po-vsichki-predmeti-v-uchilishte

Курсове и индивидуални уроци по БЕЛ и Математика за ученици в 6 клас.
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.
Гарантирано повишване на успеха в училище и подготовка за матурите в 7 клас! Удобни офиси в центъра на София;
гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Записване до 15.09!
! Изпитаният начин детето Ви да учи в елитна гимназия в София! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/86491/kursove-i-individualni-uroci-po-bel-i-matematika-za-uchenici-v-6-klas
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Netgear GS105PE 5-port 10/100/1000 PoE plus Switch
Netgear GS105PE 5-port 10/100/1000 PoE plus Switch
http://obiavidnes.com/obiava/86490/netgear-gs105pe-5-port-101001000-poe-plus-switch

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 до 15.09! Изпитаният начин детето Ви да учи в елитна гимназия в София!
Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/86489/kursove-i-individualni-uroci-po-bel-i-matematika-za-sedmoklasnici

Курсове и индивидуални уроци за матура по БЕЛ и всички избираеми предмети за матура.
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 до 15.09! Изпитаният начин да получите отлична оценка на матурите! Обадете се веднага
http://obiavidnes.com/obiava/86488/kursove-i-individualni-uroci-za-matura-po-bel-i-vsichki-izbiraemi-predmeti-za-mat

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 до 15.09! Изпитаният начин да учите в най-търсените и съвременни специалности! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/86487/kursove-i-individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-angliyski-i-nemski-ezik

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 до 15.09! Изпитаният начин да учите в най-търсените и съвременни специалности! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/86485/kursove-i-individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-angliyski-i-nemski-ezik

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 до 15.09! Изпитаният начин да учите в най-търсените и съвременни специалности! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/86486/kursove-i-individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-angliyski-i-nemski-ezik

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 до 15.09! Изпитаният начин да учите медицина или друга специалност в тази сфера! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/86484/kursove-i-individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-himiya-i-biologiya

Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти и матура по география.
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
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центъра на София; гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи.
Записване до 15.09! Изпитаният начин да учите туризъм, география или друга специалност в тази сфера! Обадете се
веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/86483/kursove-i-individualni-uroci-za-kandidat-studenti-i-matura-po-geografiya

Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по математика
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 до 15.09! Изпитаният начин да учите информатика, математика или друга специалност в тази сфера!
Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/86482/kursove-i-individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-matematika

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 до 15.09! Изпитаният начин да учите право или друга хуманитарна специалност!Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/86481/kursove-i-individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-bel-i-istoriya

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/86480/angliyski--vtoronivopreintermediate

Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуална и полу – индивидуална подготовка по Английски език за
изпити IELTS ,TOEFL ,FCE в удобно за Вас време.
Продължителност - 30 занятия.
Цена – 20 лева за занятие .
Таксата за курса включва учебните материали .
Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни материали, съобразени с
нуждите на обучаващите се.
Подготовката включва интерактивни задачи, свързани с изискванията за успешно представяне на изпита за
сертифициране на познанията и уменията :
Четене, слушане и устен отговор на въпрос.
Слушане и устен отговор на въпрос.
Четене, слушане и писмен отговор на въпрос.
Във всички раздели се тестват уменията , като се правят и анализират текущи практически тестове .
Курсистите се обучават в раздела Разговор, като се запознават с типовете въпроси, критериите и изисквания за
оценяване, структурата и времетраенето на отговора .
Те се упражняват върху теста – разговор , като записват гласовете си и така анализират индивидуалното си ниво по
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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/86479/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/86478/cours-debulgarepourtrangers-

Немски език - Индивидуално и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение и в малки групи по Немски език в удобно за Вас време.
Предлагаме посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и
допълнителни материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за
разсрочено плащане.
Цена 10 лева на учебен час
Предлагаме:
Подготовка за сертификати
Подготовка за матури
Подготовка за работа в Германия
Подготовка на деца и ученици
Разговорни курсове за поддържане на езиковата квалификация
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/86477/nemski-ezik---individualnoi-v-malki-grupi

Предлагаме заеми.
Предлагаме заеми. Връзката с нас по скайп или GSM е за препоръчване. Skype - malkizaemi 0882081514 (не ни пишете
мейли - не ги четем, просто някои от сайтовете за обяви искат мейли)
Лицето Димитър Данчов Иванов (тел.0877138081, 0877300798, 0885924620, мейл radexzaem@abv.bg) е ИЗМАМНИК и не е
служител на RADEX GROUP. Същият се представя за нашия рекламен агент Николай Иванов и Ви увещава, че заема Ви е
отпуснат и трябва да изпратите 30 лв. в Централна поща София и с това нещата приключват!
http://obiavidnes.com/obiava/86476/predlagame-zaemi

Netis WF-2411I 150Mbps Wireless N Router
Netis WF-2411I 150Mbps Wireless N Router
http://obiavidnes.com/obiava/86475/netis-wf-2411i-150mbps-wireless-n-router

Геймърски пад за мишка
Геймърски пад за мишка, Steelseries I-2 pink, 300 x 250x 4 мм
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http://obiavidnes.com/obiava/86474/geymyrski-pad-za-mishka

Геймърски пад за мишка
Геймърски пад за мишка, SteelSeries QcK+ NAVI, 400 x 450 x 4 мм
http://obiavidnes.com/obiava/86473/geymyrski-pad-za-mishka

ТЪРГОВСКО ПРАВО - Покупко - Продажба на Фирми със Задължения ... Предлагаме
Перфектно Съдействие за 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 !
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
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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/86472/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya--predlagame-perf

Геймърски слушалки Steelseries Flux Black
Геймърски слушалки Steelseries Flux Black, сгъваема рамка, микрофон, 3,5mm жак
http://obiavidnes.com/obiava/86471/geymyrski-slushalki-steelseries-flux-black

"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
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сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското/фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/86470/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata-otgovornost-za-1-
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"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
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
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16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/86469/kupuvame-biznes--eood-ood-sd-ad-ead-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-

ТЪРГОВСКО ПРАВО - Покупко - Продажба на Фирми със Задължения. Предлагаме перфектно
съдействие за освобождаване от 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 !
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/86468/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya-predlagame-perfekt

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 !
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Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското/фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
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+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/86467/tyrgovsko-pravo---kupuvame-biznes-ad-sd-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya-i-osv

Investconsult Group-Купуваме търговски предприятия-АД ЕАД ООД ЕООД със задължения.
Investconsult Group AD-Купуваме АД ЕАД ООД ЕООД СД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.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 непременно се свържете с нас.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ
ОТГОВОРНОСТ.

ВИ

ОТ

ФИРМАТА

СЪС

ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА

И

СОЛИДАРНА

Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
Доверие и професионализъм - това са основните принципи на нашата дейност. Доверете ни се и Investconsult Group AD ще
стане част от Вашия успешен бизнес.
Свържете се с Нас на тел.0897558320 0876746035 за повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
НА ПОСОЧЕНИТЕ ТЕЛЕФОНИ ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ И СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/86466/investconsult-group-kupuvame-tyrgovski-predpriyatiya-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeni

Investconsult Group-Купуваме търговски предприятия-АД ЕАД ООД ЕООД със задължения.
Investconsult Group AD-Купуваме АД ЕАД ООД ЕООД СД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.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 непременно се свържете с нас.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ
ОТГОВОРНОСТ.

ВИ

ОТ

ФИРМАТА

СЪС

ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА

И

СОЛИДАРНА

Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
Доверие и професионализъм - това са основните принципи на нашата дейност. Доверете ни се и Investconsult Group AD ще
стане част от Вашия успешен бизнес.
Свържете се с Нас на тел.0897558320 0876746035 за повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
НА ПОСОЧЕНИТЕ ТЕЛЕФОНИ ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ И СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/86465/investconsult-group-kupuvame-tyrgovski-predpriyatiya-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeni
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Investconsult Group-Купуваме търговски предприятия-АД ЕАД ООД ЕООД със задължения.
Investconsult Group AD-Купуваме АД ЕАД ООД ЕООД СД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.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 непременно се свържете с нас.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ
ОТГОВОРНОСТ.

ВИ

ОТ

ФИРМАТА

СЪС

ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА

И

СОЛИДАРНА

Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
Доверие и професионализъм - това са основните принципи на нашата дейност. Доверете ни се и Investconsult Group AD ще
стане част от Вашия успешен бизнес.
Свържете се с Нас на тел.0897558320 0876746035 за повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
НА ПОСОЧЕНИТЕ ТЕЛЕФОНИ ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ И СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/86464/investconsult-group-kupuvame-tyrgovski-predpriyatiya-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeni

Геймърски слушалки SteelSeries Siberia Elite Black
Геймърски слушалки SteelSeries Siberia Elite Black, светещи, сгъваем микрофон, 3.5mm жак
http://obiavidnes.com/obiava/86463/geymyrski-slushalki-steelseries-siberia-elite-black

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/86462/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-ruse-shumen-silistra-svishtov-v

Геймърски слушалки SteelSeries Siberia v2 Blue
Геймърски слушалки SteelSeries Siberia v2 Blue, сгъваем микрофон, 3.5mm жак
http://obiavidnes.com/obiava/86461/geymyrski-slushalki-steelseries-siberia-v2-blue

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 !
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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
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
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18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
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/86460/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata

70" (213
70" (213,36 cm) Интерактивна дъска MultiBoard PRESTIGIO 70" LCD Monitor, Box
http://obiavidnes.com/obiava/86459/70-213

10.1" (25.65cm) HP ElitePad 1000 G2(F1Q77EA)
10.1" (25.65cm) HP ElitePad 1000 G2(F1Q77EA), 4G, четириядрен Atom Z3795, 1.6/2.39GHz, Multi-touch WUXGA WVA,
Gorilla Glass 3, 4GB RAM, 128GB eMMC, 8.0&2.0 Mpix camera, GPS, WiFi, Windows® 8.1 Pro, 680g., 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/86458/101-2565cm-hp-elitepad-1000-g2f1q77ea

10.1" (25.65cm) HP ElitePad 1000 G2(J6T86AW)
10.1" (25.65cm) HP ElitePad 1000 G2(J6T86AW), 3G, четириядрен Atom Z3795, 1.6/2.39GHz, Multi-touch WUXGA WVA,
Gorilla Glass 3, 4GB RAM, 64GB eMMC, 8.0&2.1 Mpix camera, GPS, WiFi, Windows® 8.1 Pro, 680g., 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/86457/101-2565cm-hp-elitepad-1000-g2j6t86aw

10.1" (25.65cm) HP ElitePad 900 G2(D4T10AW)
10.1" (25.65cm) HP ElitePad 900 G2(D4T10AW), 3G, двуядрен Atom Z2760, 1.8GHz, WUXGA WVA, 2GB RAM, 64GB eMMC,
8.0Mpix&1080p camera, GPS, WiFi, Windows® 8, 630g., 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/86456/101-2565cm-hp-elitepad-900-g2d4t10aw

10.1" (25.65cm) HP ElitePad 900 G2(D4T15AA)
10.1" (25.65cm) HP ElitePad 900 G2(D4T15AA), двуядрен Atom Z2760, 1.8GHz, WUXGA WVA, 2GB RAM, 32GB eMMC,
8.0Mpix&1080p camera, WiFi, Windows® 8, 630g., 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/86455/101-2565cm-hp-elitepad-900-g2d4t15aa

15.4" (39.11 cm) Apple MacBook Pro Retina
15.4" (39.11 cm) Apple MacBook Pro Retina, Quad-core i7 2.5 GHz, 16GB, 512GB SSD, Nvidia GT 750M 2GB, BG KB
http://obiavidnes.com/obiava/86454/154-3911-cm-apple-macbook-pro-retina

14" (35.56 cm) Lenovo ThinkPad Edge S440 (20AY00BKBM)
14" (35.56 cm) Lenovo ThinkPad Edge S440 (20AY00BKBM), черен, двуядрен Intel® Core™ i3 4030U 1.9 GHz, HD+ LED Touch
Display (HDMI), 4GB, 128GB SSD, 2x USB3.0, fingerprint, Windows 8.1 Pro, 1.92kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/86453/14-3556-cm-lenovo-thinkpad-edge-s440-20ay00bkbm
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Apple Mac mini BT & AP Upgrade Kit (1.25GHz - for AASP)
Apple Mac mini BT & AP Upgrade Kit (1.25GHz - for AASP)
http://obiavidnes.com/obiava/86452/apple-mac-mini-bt--ap-upgrade-kit-125ghz---for-aasp

HP Docking Station 120W за лаптопи
HP Docking Station 120W за лаптопи, SATA upgrade bay, USB ports
http://obiavidnes.com/obiava/86451/hp-docking-station-120w-za-laptopi

HP Docking Station 120W за лаптопи
HP Docking Station 120W за лаптопи, USB 3.0 ports, eSATA adapter, 1 Line-in jack, 1 Audio-out jack; DisplayPort, VGA, DVI-D
http://obiavidnes.com/obiava/86450/hp-docking-station--120w-za-laptopi

HP Docking Station 2013 UltraSlim (HP EliteBook 820 G1
HP Docking Station 2013 UltraSlim (HP EliteBook 820 G1, 840 G1, 850 G1)
http://obiavidnes.com/obiava/86449/hp-docking-station-2013-ultraslim--hp-elitebook-820-g1

Пиано магазин Акустико. Дигитално Пиано, Електронно Пиано - Изключително КАЧЕСТВО.
Пиано магазин Акустико. Дигитално Пиано, Електронно Пиано - Изключително КАЧЕСТВО.
Акустико е основен вносител на редица марки Пиана, Рояли, музикални инструменти и аксесоари за България. Вносител
на Дизайнерски модели Пиана и Рояли! Разполагаме в наличност с голямо ИЗОБИЛИЕ от Прецизно подбрани висококачествени инструменти, НОВИ и употребявани АКУСТИЧНИ пиана и рояли и НОВИ ДИГИТАЛНИ ПИАНА И
РОЯЛИ, китари,струни,метрономи,акордеони, цигулки, тромпети, кларинети, саксофони, флейти, столчета за пиана и
рояли, и много др.
Предлаганите от нас пиана и рояли са:
•С чист тон,
•С отлична клавиатура,
•С великолепен външен вид,
•Подлежали на щателен технически надзор,
•Изработени от най-добрите материали и квалифицирани специалисти.
Получавате:
•10г.гаранция за ново акустично пиано или роял.
•5г. гаранция за употребявано пиано или роял.
•2г. гаранция за дигитално пиано или роял.
•Безплатно акордиране.
•Безплатен монтаж.
•Безплатен транспорт.
ПИАНО магазин АКУСТИКО – Създаден за ВАС! Вносител!!!
*** ПРОДАЖБИ и ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА! ! !
гр.София
ул."Одрин " № 160 /до бул.”Сливница” /
e-mail: acustico@abv.bg ,
www.acusticobg.com
www.digitalpianobg.com ,
Skype: acustico.bg
тел: 02/8914053 ,
моб.тел. 0887514046
,
,
http://obiavidnes.com/obiava/86448/piano-magazin-akustiko-digitalno-piano-elektronno-piano---izklyuchitelno-kachestv
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HP Docking Station 230W за лаптопи
HP Docking Station 230W за лаптопи, Mouse connector, Parallel port, DVI-D, USB 3.0 ports, RJ-45 jack, DisplayPort connector,
VGA port, Serial port, Keyboard connector, Line-in jack, Headphone jack, Monitor stand port
http://obiavidnes.com/obiava/86447/hp-docking-station-230w-za-laptopi

HP Docking Station 90W за лаптопи
HP Docking Station 90W за лаптопи, USB 3.0
http://obiavidnes.com/obiava/86446/hp-docking-station-90w-za-laptopi

HP Port Replicator 2005 за лаптопи
HP Port Replicator 2005 за лаптопи, 4xUSB 2.0, 10/100 Ethernet, VGA, HDMI, DVI via HDMI to DVI-D Dongle,
Headphone/Microphone
http://obiavidnes.com/obiava/86445/hp-port-replicator-2005-za-laptopi

HP Port Replicator 3005 за лаптопи
HP Port Replicator 3005 за лаптопи, USB 3.0, 10/100/1000 Ethernet, HDMI, DisplayPort 1.2, Headphone/Microphone
http://obiavidnes.com/obiava/86444/hp-port-replicator-3005-za-laptopi

Батерии за лаптоп HP 6700b/6500b Series 6-cell NB Battery
Батерии за лаптоп HP 6700b/6500b Series 6-cell NB Battery
http://obiavidnes.com/obiava/86443/baterii-za-laptop-hp-6700b6500b-series-6-cell-nb-battery

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)
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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/86442/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 !

Страница 29/110

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

31.08.2014

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
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
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начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
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/86441/kupuvame-biznes--eood-ood-sd-ad-ead-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-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 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
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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/86440/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata-otgovornost-za-1-

Батерии за лаптоп HP 8-Cell Primary
Батерии за лаптоп HP 8-Cell Primary, съвместима с 4740s, 4730s
http://obiavidnes.com/obiava/86439/baterii-za-laptop-hp-8-cell-primary

Годишно приключване на фирми
Своевременно планирайте годишното приключване на вашата фирма, за да избегнете натовареността в последния
момент.
Фирма СКА 2004 ЕООД предлага за фирми от цялата страна Годишно счетоводно приключване и изготвяне на данъчни
декларции на конкурентни цени -www.arnica.bg
цени:
-фирми с оборот до 100 000лв. и до 50 документа - 156лв.
-Фирми с оборот до 100 000 лв. и от 50 до 100 документа - 180лв
-фирми с оборот до 100 000лв. и над 100 документа - 216лв - по договаряне
***
-фирми с оборот над 100 000лв и до 50 докумнта - 216лв.
-фирми с оборот над 100 000лв. и от 50 до 100 документа - 240лв
-фирми с оборот над 100 000лв и над 100 документа - 276лв - по договаряне
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http://obiavidnes.com/obiava/86438/godishno-priklyuchvane-na-firmi

Батерии за лаптоп HP BB09 Ultra
Батерии за лаптоп HP BB09 Ultra, външна, съвместима с 6360b, 6460b, 6560b, 8460p, 8560w, 8760w
http://obiavidnes.com/obiava/86437/baterii-za-laptop-hp-bb09-ultra

продавам НОВАТА Камагра VOL.2 !!! 100mg
Kamagra Oral Jelly Vol 2 – познатата Камагра Желе със 7 НОВИ различни вкуса и ДВА пъти по-силно действие.
Действието на Камагра Гел Желе Vol 2 започва от 20 до 40 мин. след приемането му и продължава 4-6ч. Важно е да се
знае,че Камагра Гел действа само със сексуална стимулация. Препоръчително е да се приема на празен стомах. Мазната
храна и алкохола забавят действието. Приложението е изключително лесно. Разкъсайте пакетчето на обозначеното
място и директно изпийте без течност избрания от вас вкус. След това се насладете на невероятното действие на
Kamagra Oral Jelly.Поръчката на Kamagra Oral Jelly Vol 2 в нашия онлайн магазин www.stimulanti.com е бърза и
дискретна! 100% оригинален продукт Препоръчителна доза – максимум 1 Камагра желе на ден – 100мг Силденафил
(Sildenafil) 7 различни вкуса в опаковка: Мента, Роза, Манго, Лимон, Череша, Шоколад, Диня Срок на годност: 2016г. Цена
24.лв. над 4 кутии цената е 20лв над 8кутии по 18лв на кутия!!!
http://obiavidnes.com/obiava/86436/prodavam-novata--kamagra-vol2---100mg

продавам Камагра гел vol2 100mg
Kamagra Oral Jelly Vol 2 – познатата Камагра Желе със 7 НОВИ различни вкуса и ДВА пъти по-силно действие.
Действието на Камагра Гел Желе Vol 2 започва от 20 до 40 мин. след приемането му и продължава 4-6ч. Важно е да се
знае,че Камагра Гел действа само със сексуална стимулация. Препоръчително е да се приема на празен стомах. Мазната
храна и алкохола забавят действието. Приложението е изключително лесно. Разкъсайте пакетчето на обозначеното
място и директно изпийте без течност избрания от вас вкус. След това се насладете на невероятното действие на
Kamagra Oral Jelly.Поръчката на Kamagra Oral Jelly Vol 2 в нашия онлайн магазин www.stimulanti.com е бърза и
дискретна! 100% оригинален продукт Препоръчителна доза – максимум 1 Камагра желе на ден – 100мг Силденафил
(Sildenafil) 7 различни вкуса в опаковка: Мента, Роза, Манго, Лимон, Череша, Шоколад, Диня Срок на годност: 2016г. Цена
25.лв. над 4 кутии цената е 20лв над 8кутии по 18лв на кутия!!!
http://obiavidnes.com/obiava/86435/prodavam--kamagra--gel-vol2--100mg

Бригади с опит извършват всякакви строителни услуги и ремонти
Бригади от строителни майстори с дългогодишен опит в областта на строителството извършват всякакви строителни
услуги и жилищни ( домашни ) ремонти :
- груб строеж и зидария
- къртене и извозване
- вътрешни и външни топлоизолации
- машинна мазилка и замазка , маш . боядисване
- хидроизолации
- гипсокартон ,окачени тавани , преградни стени
- скрито осветление , разчупени тавани ( на различни нива ) и др.
- усвояване на тераси и всякакви преустройства
- всякакви обръщания на ъгли на врати и прозорци
- шпакловка със сатен гипс и колор кит , латекс
- всякакви декоративни мазилки
- поставяне на теракот , фаянс и гранитогрес
- облицовка с всички видове камък
- Ел. инсталации , ОиВ , ВиК , и други .
Безплатен оглед и консултации , оферта , договор , професинализъм , коректност , кратки срокове . Тел. за контакт 0878 78 23 88 - Антон Стоянов .
http://obiavidnes.com/obiava/86434/brigadi-s-opit-izvyrshvat-vsyakakvi-stroitelni-uslugi-i-remonti

Батерии за лаптоп HP CC06XL
Батерии за лаптоп HP CC06XL, съвместима с 6x60b, 8x60p, 6x70b, 8x70 p, w
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http://obiavidnes.com/obiava/86433/baterii-za-laptop-hp-cc06xl

Нови домофони. Промоция от 28 лв./апартамент с включен монтаж.
Най-ниски цени за нови аудио и видео домофони. Професионална инсталация от http://www.escalator.bg. Заключване с чип
на вход и асансьор - 89 лв./точка. Кратки срокове и високо качество!
http://obiavidnes.com/obiava/86432/novi-domofoni-promociya-ot-28-lvapartament-s-vklyuchen-montaj

Батерии за лаптоп HP PR06
Батерии за лаптоп HP PR06, съвместима с 4330s, 4530s, 4535s, 4540s, 4545s
http://obiavidnes.com/obiava/86431/baterii-za-laptop-hp-pr06

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Investconsult Group AD-Купуваме АД ЕАД ООД ЕООД СД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.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 непременно се свържете с нас.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ
ОТГОВОРНОСТ.

ВИ

ОТ

ФИРМАТА

СЪС

ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА

И

СОЛИДАРНА

Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
Доверие и професионализъм - това са основните принципи на нашата дейност. Доверете ни се и Investconsult Group AD ще
стане част от Вашия успешен бизнес.
Свържете се с Нас на тел.0897558320 0876746035 за повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
НА ПОСОЧЕНИТЕ ТЕЛЕФОНИ ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ И СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/86430/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya

Investconsult Group-Купуваме търговски предприятия-АД ЕАД ООД ЕООД със задължения.
Investconsult Group AD-Купуваме АД ЕАД ООД ЕООД СД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.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 непременно се свържете с нас.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ
ОТГОВОРНОСТ.

ВИ

ОТ

ФИРМАТА

СЪС

ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА

И

СОЛИДАРНА

Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
Доверие и професионализъм - това са основните принципи на нашата дейност. Доверете ни се и Investconsult Group AD ще
стане част от Вашия успешен бизнес.
Свържете се с Нас на тел.0897558320 0876746035 за повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
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НА ПОСОЧЕНИТЕ ТЕЛЕФОНИ ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ И СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/86429/investconsult-group-kupuvame-tyrgovski-predpriyatiya-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeni

Разговорен английски
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво
А1,А2,В1 и В2.
Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера , посредством диалози и дискусии.
Темите са :
ежедневие
свободно време,
пазаруване,
културни събития,
семейство,
бит и начин на живот,
образование,
околна среда и други.
Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални
конструкции в среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те допълват традиционните езикови курсове.
Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като обогатяват речниковия запас
на курсистите .
Организираме :
разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
индивидуални разговорни срещи
интересни преподаватели
Разговори с англичани и американци .
Онлайн разговори .
Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови
неща лесно .
Нуждаете се от лист и химикалка – защото всички учебни материали са включени в цената от 15 лева за 60 минути .
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/86428/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
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Reading
Listening
Individual lessons are referred to individual necessities and profession of every student . Individual lessons are in a suitable for you
time and day , we offer also an opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student..
Ability language school offers some different programs for learning Bulgarian .
General Bulgarian course
Business course
Speaking course to develop and improve your skills in Bulgarian speech .
Each level’s duration is 30 hours (45 min) / 15 sessions ( 90 min. ) – twice a week – 2 months . The price for session is 20 levas .
At the end of every level you could receive a certificate which are shown how many hours you attend and your personal language
abilities in Bulgarian .
For more information:
Phone . (02)953 08 87
0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/86427/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/86426/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
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Продължителност на курса – 30 учебни часа
Цена : 150 лева
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/86425/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

Чехия - строителни работници
Набираме персонал за работа в строителството в Чехия на следните позиции :
1.Общи работници - 3.5 - 4 евро на час .
2.Арматуристи - 5 евро на час .
3. Зидаро-мазачи - 6 евро на час .
4. Изолация - 9 евро на квадрат .
5. Фаянс, теракот , шпакловка , гипсокартон – 6 евро на час .
Заплата 1100 – 1300 евро , зависи от позицията . Седмичен аванс , трудов договор , осигуровки, подсигурена квартира.
Подписва се трудов договор , не се изисква владеенето на език . Заминаване индивидуално или групово .
Телефони за връзка : 0878 023 468 , 0892 976 509
Skype: rabota.eu
http://obiavidnes.com/obiava/86424/chehiya---stroitelni-rabotnici

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/86423/chehiya---svobodni-rabotni-pozicii

Батерии за лаптоп HP RC06 Long Life
Батерии за лаптоп HP RC06 Long Life, съвместима с HP ProBook 4340s Notebook PC
http://obiavidnes.com/obiava/86422/baterii-za-laptop-hp-rc06-long-life

Батерии за лаптоп HP VH08XL Long Life
Батерии за лаптоп HP VH08XL Long Life, съвместима с 8560w, 8760w, 8570w, 8770w
http://obiavidnes.com/obiava/86421/baterii-za-laptop-hp-vh08xl-long-life

Промоционален пакет „Златна есен” до - 40% в арт хотел Каза Арт
Промоционален пакет „Златна есен” до - 40% в арт хотел Каза Арт
/от 15 -ти Септември до 20-ти Декември 2014 г./
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2 или 3 нощувки, 2 или 3 закуски + 1 вечеря по меню "Есенно вълшебство" от 69,00 лв. на човек
Есента е прекрасен сезон за разходки в Троянския Балкан, с неговите вековни гори и поляни с безбройни диви билки и
горски цветя. Септември и октомври, а дори ноември са все още слънчеви и сравнително топли месеци. Разходките до
най-девствените кътчета на Балкана откриват ослепителни пейзажи, зареждат с цветни емоции и позволяват да
почувствате съприкосновението със земята. За Вашата незабравима пълноценна есенна почивка подготвихме
предложенията "Златна есен"!
Наследете се на красивите гори в района на арт хотел Каза Арт в Орешака! В гората ще намерим къпини, боровинки,
гъби, диви ябълки, сливи, дюли, орехи, лешници и дренки. Медитирайте по време на обучение с керамика или изработка на
бижута! Релаксирайте във финландската ни панорамна сауна, наслаждавайки се на ослепителната красота на есенния
Балкан!
Цени пакет "Златна есен" в Каза Арт
Настаняване в тематични стаи Медитация, Поезия, Етноронатика, Екзотика, Морски импресии, Речни истории, Еко
Арт
* Двудневен пакет /2 нощувки, 2 закуски, 1 вечеря/ - 10% - Вместо 119,00 лв. Само за 99,00 лв. на човек
* Тридневен пакет /3 нощувки, 3 закуски, 1 вечеря/ – 15% - Вместо 159,00 лв. Само за 129,00 лв. на човек
* Двудневен пакет на човек в дните от неделя до четвъртък /2 нощувки, 2 закуски, 1 вечеря/ - 40% - Вместо 119,00 лв.
Само за 69,00 лв. на човек
Настаняване в тематични студия Нощни тайни или Антични мигове
* Двудневен пакет /2 нощувки, 2 закуски, 1 вечеря/ - 10% - Вместо 129,00 лв. Само за 109,00 лв.на човек
* Тридневен пакет /3 нощувки, 3 закуски, 1 вечеря/ – 15% - Вместо 169,00 лв. Само за 139,00 лв. на човек
* Двудневен пакет на човек в дните от неделя до четвъртък /2 нощувки, 2 закуски, 1 вечеря/ - 40% - Вместо 129,00 лв.
Само за 75,00 лв. на човек

Настаняване в тематично студио 1001 Нощ.
* Двудневен пакет /2 нощувки, 2 закуски, 1 вечеря/ - 10% - Вместо 139,00 лв. Само за 119,00 лв. на човек
* Тридневен пакет /3 нощувки, 3 закуски, 1 вечеря/ – 15% - Вместо 179,00 лв. Само за 149,00 лв. на човек
* Двудневен пакет на човек в дните от неделя до четвъртък /2 нощувки, 2 закуски, 1 вечеря/ - 40% - Вместо 139,00 лв.
Само за 79,00 лв. на човек
Настаняване в тематичен апартамент Палитра
* Двудневен пакет /2 нощувки, 2 закуски, 1 вечеря/ - 10% - Вместо 149,00 лв. Само за 129,00 лв. на човек
* Тридневен пакет /3 нощувки, 3 закуски, 1 вечеря/ – 15% - Вместо 189,00 лв. Само за 159,00 лв. на човек
* Двудневен пакет на човек в дните от неделя до четвъртък /2 нощувки, 2 закуски, 1 вечеря/ - 40% - Вместо 149,00 лв.
Само за 89,00 лв. на човек

Настаняване в апартамент Легенда
* Двудневен пакет /2 нощувки, 2 закуски, 1 вечеря/ - 10% - Вместо 159,00 лв. Само за 139,00 лв. на човек
* Тридневен пакет /3 нощувки, 3 закуски, 1 вечеря/ – 15% - Вместо 199,00 лв. Само за 169,00 лв. на човек
* Двудневен пакет на човек в дните от неделя до четвъртък /2 нощувки, 2 закуски, 1 вечеря/ - 10% - Вместо 159,00 лв.
Само за 99,00 лв. на човек

Настаняване в апартамент Нова Визия
* Двудневен пакет /2 нощувки, 2 закуски, 1 вечеря/ - 10% - Вместо 169,00 лв. Само за 149,00 лв. на човек
* Тридневен пакет /3 нощувки, 3 закуски, 1 вечеря/ – 15% - Вместо 209,00 лв. Само за 179,00 лв. на човек
* Двудневен пакет на човек в дните от неделя до четвъртък /2 нощувки, 2 закуски, 1 вечеря/ - 10% - Вместо 169,00 лв.

Страница 38/110

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

31.08.2014

Само за 109,00 лв. на човек
Гореспоменатите цени са на човек и включват:
2 или 3 нощувки в стая, студио или апартамент
2 или 3 домашно приготвени закуски по избор от 5 варианта
1 вечеря по меню „Есенно Вълшебство”
Ползване на финландска панорамна сауна, открит басейн
Ползване на безплатен паркинг, всички туристически такси и ДДС
Дете, настанено на допълнително легло в стая, студио или апартамент доплаща:
До 3,99 год. не заплаща
От 4 г. до 12 г. доплаща:
за 2-дневен пакет - 39 лв.
за 3-дневен пакет - 49 лв.
Цената за децата включва:
2 или 3 нощувки, 2 или 3 закуски и 1 вечеря по специално изготвено детско меню
Трети възрастен, настанен на допълнително легло в стая, студио или апартамент доплаща:
за 2-дневен пакет - 69 лв.
за 3-дневен пакет - 79 лв.
Цената за 3-ти възрастен включва:
2 ири 3 нощувки, 2 или 3 закуски, 1 вечеря по меню "Есенно Вълшебство"
Мeню „Есенно Вълшебство”
Салати
1 Есенна салата
/цветна комбинация от червено цвекло, морков, бяла ряпа, ябълка и сушени сливи, поднесена с дресинг от зехтин, лимон и
хрян/
2 Шопска салата
/домат, краставица, домашно печена чушка, лук, сирене, маслини „Каламата”/
3 Зеле с моркови
/овкусена салатка за всеки вкус/
4 Катък с печена чушка
/катък, печена чушка и маслини „Каламата”/
5 Калугерска салата
/домашно печени чушки, чесън и магданоз/
Основни ястия
1 Пилешка пържола от бут на скара
/маринована с 5 вида подправки, сервирана върху дървена дъска и поднесена с картофки соте/
2 Домашно приготвено кюфте-2 бр.
/сервирани върху дървена дъска и поднесени със студена гарнитура/
3 Пъстърва на скара
/поднесена с картофки соте/
4 Свински друсан кебап
/свински врат, лук, гъби и ароматни подправки, приготвен на тиган/
5 Зеленчуков сач
/зеленчуци на сезона на тиган с балкански подправки/
Десерти
1 Цедено мляко с мед и орехи /сладко/
2 Палачинка с шоколад/сладко или мед и орехи/
3 Халва от моркови
4 Плодова салата с мед и орехи
Към всяко меню е включена пърленка/натюр, с масло, с масло и чесън!
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Пакетът не е актуален за периода:
19 Септември - 22 Септември
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ВАШАТА АКТИВНА ПОЧИВКА В АРТХОТЕЛ КАЗА АРТ
За улеснение на родителите и удоволствие на всички деца Арт хотел Каза Арт предлага възможност за ангажиране на
детегледачка.
Осигуряваме незабравими емоции на Вашите деца в Детския кът на Каза Арт с детегледачка с предварителна заявка от
Ваша страна.
Цена на дете за 1 час - 10,00 лв.; за 2 часа -16,00 лв.
При две деца от едно семейство, второто плаща 5 лв. на час.
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 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 йога - 1 час - 9 лв. на човек
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 – 12 лв. на дете /домашен хляб, здравословни курабийки, здравословна детска салата/
Наем на колело - 1 час - 5 лв., 2 часа - 9 лв., 3 часа - 12 лв., 4 - 6 часа - 15 лв.
Тенис на корт
индивидуални уроци - 15 лв. на час; Ползване на корт без треньор - 5 лв. или 8 лв. в зависимост от часовия пояс.
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
МЕСТА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ
Природонаучен музей в с. Черни Осъм
Работно време:
От понеделник до неделя
08.00 - 12.00 ч. : 13.00 - 17.00 ч.
Изложение на художествените занаяти и приложни изкуства - с. Орешак
Работно време
Понеделник - Петък: 9.00 – 17.30 часа
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Събота и Неделя: 10.00 – 18.00 часа
По време на традиционните празници - организира Дни на отворените врати.

Музей на народните художествени занаяти и приложните изкуства - гр. Троян
Работно време
април – октомври
09.00 – 17.00 ч. без почивен ден
http://obiavidnes.com/obiava/86420/promocionalen-paket-zlatna-esen-do---40-v-art-hotel-kaza-art

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/86419/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/85714/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/86418/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/86417/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Калъф HP UltraBook за лаптоп до 14"(35.56 cm)
Калъф HP UltraBook за лаптоп до 14"(35.56 cm), черен/сив
http://obiavidnes.com/obiava/86416/kalyf-hp-ultrabook-za-laptop-do-143556-cm

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
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http://3dkoev-design.net46.net
http://obiavidnes.com/obiava/86415/3d-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/86414/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

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/86413/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/86412/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/86411/sigurna-rabota

Вулканични камъни
Релакс с горещи вулканични камъни ! Масажът с горещи камъни (стоун терапия),
е един от най-древните методи за релаксация и оздравяване. При контакт с тялото предварително затоплените гладки
лава-камьни
предават своята природна енергия, чрез която се превьзмогва умората и стреса и релаксира нервната система.
Премахва се енергийния дисбаланс, отпускат се мускулите и се подобрява гьвкавостта на ставите.
Сьчетанието на енергийното вьздействие на лава-камьните с ритуала на мануалния масаж стимулира прилив на
позитивна енергия,
добро здраве и душевна хармония. В какво се състои лечебният ефект на масажа с горещи камъни?
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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/86410/vulkanichni-kamyni

Кенгуру Кийпър органайзер за дамска чанта
Кенгуру Кийпър органайзер за дамска чанта
Подредете чантата си за секунди с Кenguru Кiipur:
Как ще ви помогне Кенгуру Кийпър?
събира над 70 предмета
модерен и стилен дизайн
получавате два различни размера, които можете да ползвате отделно или един в друг
подходящ за всеки тип чанта
за повече място в средата може да го обърнете с джобовете навън
смяната на чантите става за секунди
идеален подарък за всяка жена
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/86409/kenguru-kiypyr-organayzer-za-damska-chanta

Терапевтичен апарат за повлияване дископатии
Терапевтичен апарат за повлияване дископатии
Терапевтичен апарат за физиотерапевтично лечение на болки в гърба,
дискова херния - ДИСКОПАТИЯ , ошипяване на гръбнака, деформации на гръбначните дискове, дископатии !!!
Уред за терапия на кръста и гръбначния стълб .
Уредът за терапия на кръста и гръбначния стълб е от най – ново поколение терапевтични устройства и е плод на
дългогодишни тестове и проучвания.
Той събира в себе си пет различни метода за терапия (терапия за изправяне на прешлените на гръбнака и кръста , слаба и
средна по интензитет пулсова терапия, инфрачервена терапия, топлинна акупунктурна терапия и магнитна терапия) и
есна за изпълнение и може да се провежда на всяко удобно за Вас място.
ТЕРАПИЯ ЗА ИЗПРАВЯНЕ ПРЕШЛЕНИТЕ НА ГРЪБНАКА И КРЪСТА (ЛИФТИНГ) Специално проектиран съобразно
извивките на човешкото тяло,
уредът притежава уникалното свойство да влия благотворно върху състоянието на прешлените и да ги лекува от
съответните заболявания.
Когато сме легнали върху уреда, прешлените се намират в положение, което им позволява да заемат правилната си
позиция,
а това от своя страна премахва болката и чувството за схванатост и неразположение
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehnoshopbg.info
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www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/86408/terapevtichen-aparat-za-povliyavane-diskopatii

Турмалинов Колан-Турмалинова яка,наколенки и нараменник
Турмалинов Колан-Турмалинова яка,наколенки и нараменник
Турмалинов Колан е създаден по японска технология с използването на турмалинови кристали,
постоянни магнити, бамбукови въглища и органичен германий. Те са имплантирани в трислойна структура на специална
тъкан,
изградена от високотехнологични полимерни влакна. Коланът идеално поддържа кръста
Турмалинов Колан
-29 лв
Турмалинова яка
-15 лв
Турмалинови наколенки -29 лв
Турмалинов нараменник -29 лв
Ефективно подпомага при:
• Болка и схващане в областта на шията
• Болки в раменете и горната част на гърба
• Стрес, напрежение, тежка умствена работа
• Шипове, ревматизъм, плексит
• Главоболие, простуда, настинка, умора
• Световъртеж
• Втрисане
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/86407/turmalinov-kolan-turmalinova-yakanakolenki-i-naramennik

Имот в село Боянци
Имот в село Боянци община Асеновград област Пловдив с площ 13.955 дка.Цена по договаряне.Моля предлагайте цена за
имота при интерес
http://obiavidnes.com/obiava/86406/imot-v-selo-boyanci

ТЪРГОВСКО ПРАВО - "КУПУВАМЕ" БИЗНЕС... АД, СД, ЕАД, ООД, ЕООД 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 Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
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Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското/фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83

Страница 45/110

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

31.08.2014

http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/86405/tyrgovsko-pravo---kupuvame-biznes-ad-sd-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya-i-o

ТЪРГОВСКО ПРАВО - Покупко - Продажба на Фирми със Задължения. Предлагаме перфектно
съдействие за освобождаване от 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 !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското/фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
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13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/86404/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya-predlagame-perfekt

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/86403/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata

Калъф HP UltraBook за лаптопи
Калъф HP UltraBook за лаптопи, 15.6"(39.62 cm), черен/сив
http://obiavidnes.com/obiava/86402/kalyf-hp-ultrabook-za-laptopi

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук 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/86401/30-50-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/86400/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

Чанта
Чанта, дамска HP Ladies за лаптопи, 15.6"(39.6 cm), кожена, кафява
http://obiavidnes.com/obiava/86399/chanta-damska-hp-ladies-za-laptopi-156396-cm-kojena-kafyava

Чанта
Чанта, дамска HP Ladies за лаптопи, 15.6"(39.6 cm), кожена, черна
http://obiavidnes.com/obiava/86398/chanta-damska-hp-ladies-za-laptopi-156396-cm-kojena-cherna

TP-Link AV200 (TL-PA2010PKIT) Powerline Starter Kit
TP-Link AV200 (TL-PA2010PKIT) Powerline Starter Kit, комплект от 2 устройства
http://obiavidnes.com/obiava/86397/tp-link-av200-tl-pa2010pkit-powerline-starter-kit

Слушалки Razer Banshee StarCraft II Edition
Слушалки Razer Banshee StarCraft II Edition, микрофон, USB
http://obiavidnes.com/obiava/86396/slushalki-razer-banshee-starcraft-ii-edition

128GB
128GB, Toshiba SSD 2.5"(6.35 cm),SATA 3 6GB/S c-MLC SSD, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/86395/128gb-toshiba-ssd-25635-cmsata-3-6gbs-c-mlc-ssd-3g-garanciya

Захранване за преносими компютри
Захранване за преносими компютри, Toshiba 45W L8xx, C8xx, C50-A, L50-A, Z30-A
http://obiavidnes.com/obiava/86394/zahranvane-za-prenosimi-kompyutri

Калъф Toshiba Encore за таблети 8"(20.32 cm)
Калъф Toshiba Encore за таблети 8"(20.32 cm), Designed by Morrows, черен
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http://obiavidnes.com/obiava/86393/kalyf-toshiba-encore-za-tableti-82032-cm

Калъф Toshiba за таблети 8"(20.32 cm)
Калъф Toshiba за таблети 8"(20.32 cm), черен
http://obiavidnes.com/obiava/86392/kalyf-toshiba-za-tableti-82032-cm

Toshiba Camileo X-SPORTS
Toshiba Camileo X-SPORTS, 12MP, WiFi, водоустойчива, удароустойчива, черна
http://obiavidnes.com/obiava/86391/toshiba-camileo-x-sports

Toshiba Camileo Z100
Toshiba Camileo Z100, 3D camcorder, 16MP, touchscreen, черна
http://obiavidnes.com/obiava/86390/toshiba-camileo-z100

Работа в Чехия
Набираме работници за Чехия. Работата не е сезонна а постоянна и търсим сериозни и отговорни хора. Не е
задължително владеенето на език. Получавате 100% гаранция за сигурност и коректност от наша страна. Фирмата е
със седалище в България, гр. София, автогара Сердика, офис 42. Показваме всички документи на Чешки и на Български
подписани и подпечатани договорите ни с Чешките Агенциите и работодателите. Предлагаме работни позиции з-д за
кис. мляко "Данон", месокомбинат, пекарна, з-д за шоколад, склад за санитарни продукти, ф-ка за пастет, оранжерии,
склад Пенни Маркет, Билла, Кауфланд, сладкарски цех, птицекланица, ф-ка за парфюми, ф-ка за бисквити, з-д Шкода,
пивоварен з-д "Козел" , склад за промишлени стоки, ф-ка за пластмасови бутилки, цех за европалета , цех за салати , ф-ка
за бисквити, селско стопанство и животновъдство, строителство широкоспектърен профил, заварчици на СО2 , аргон ,
електрод, шлосери, електорокаристи и др.
Заплата от 700 – 1500 евро в зависимост от позицията , трудов договор, осигуровки по чешкото законодателство,
валидни за България. Всяка седмица аванс до заплата , която е на 10 – 20 число на следващия месец в зависимост от
позицията и фирмата, осигурена квартира.
Изисквания:
• Възраст – до 55 год.
• Умения и желание за работа в динамична среда
Вашите задължения ще са:
• Окомплектоване и стиковане на артикули
• Изпълнение на други задължения, свързани с длъжността
• Организация и подреждане на складовото пространство
• Приемане и изпращане на стоките в и от склада
• Товаро-разтоварна дейност с машинни съоръжения ( електрокар, ел. палетни колички )
• Следите и отговаряте за изрядния външен вид на приеманата или изпращана стока.
Ние Ви предлагаме:
• Добро възнаграждение, - 70чкр - 150 чкр/час
• Работа на трудов договор
• Осигуряване според изискванията на чешкото законодателство
• За Ваше спокойствие и сигурност ви изпращаме с фирмен транспорт от България до работодателя в Чехия.
• Готовност за заминаване – всеки ден
От Вас очакваме:
• Организираност, експедитивност и отговорно отношение към работата
• Готовност за работа в динамична среда
• Готовност за физически труд
• Умения за работа в екип
http://obiavidnes.com/obiava/86389/rabota-v-chehiya

32" Philips 32PFH4309/88 Full HD LED TV
32" Philips 32PFH4309/88 Full HD LED TV, 100 Hz PMR, DVB-T/C, HDMI - 2
http://obiavidnes.com/obiava/86388/32-philips-32pfh430988-full-hd-led-tv
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3D очила Philips
3D очила Philips,а ктивни, за 3D Max
http://obiavidnes.com/obiava/86387/3d-ochila-philips

3D очила Philips
3D очила Philips, активни, за 3D Max
http://obiavidnes.com/obiava/86386/3d-ochila-philips

3D очила Philips
3D очила Philips , пасиви, Easy 3D, за двама
http://obiavidnes.com/obiava/86385/3d-ochila-philips-

40" Philips 40PUS6809/12 Ultra HD Smart TV
40" Philips 40PUS6809/12 Ultra HD Smart TV, 400Hz PMR, Active 3D, Dual-Core, WiFi integrated, DVB-T/T2/C/S/S2, Goggles2, HDMI- 3, USB - 2, черен
http://obiavidnes.com/obiava/86384/40-philips-40pus680912-ultra-hd-smart-tv

Математика - индивидуални уроци - град София
Математика - индивидуални уроци - град София
• Уроци за НВО след 4 и 7 клас
• Частни уроци по математика, допълващи обучението в училище - 2- 7 клас
• Подготовка за контролни и класни работи
• Подготовка за математически олимпиади и конкурси
• Индивидуален подход
• Интерактивен метод на обучение
телефон : 0898 753 578
http://obiavidnes.com/obiava/86383/matematika----individualni-uroci---grad-sofiya

42" Philips 42PFH6309/88 Full HD Smart TV
42" Philips 42PFH6309/88 Full HD Smart TV, 200Hz PMR, Passive 3D, Dual-Core, WiFi integrated, Skype ready, DVB-T/C,
Goggles- 4, HDMI- 3, USB- 2
http://obiavidnes.com/obiava/86382/42-philips-42pfh630988-full-hd-smart-tv

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.
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Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското/фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
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http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/86381/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata

ТЪРГОВСКО ПРАВО - Покупко - Продажба на Фирми със Задължения. Предлагаме перфектно
съдействие за освобождаване от 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 !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското/фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
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13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/86380/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya-predlagame-perfekt

"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/86379/kupuvame-biznes--eood-ood-sd-ad-ead-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-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 !
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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
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
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начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
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/86378/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata-otgovornost-za-1-

48" Philips 48PFS8109/12 Full HD Smart TV
48" Philips 48PFS8109/12 Full HD Smart TV, Ambilight, 800 Hz PMR, Active 3D, Quad Core, WiFi integrated, DVB-T/T2/C/S/S2,
Goggles- 2, HDMI- 4, USB- 3
http://obiavidnes.com/obiava/86377/48-philips-48pfs810912-full-hd-smart-tv

Персийско късокосместо мъжко котенце
Развъдник предлага на вашето внимание персийско мъжко червено късокосместо коте от елитни родители. Всяко коте
при напускане на развъдника има изградени хигиенни навици, ваксинирано, обезпаразетено вътрешно и външно,
социализирано, с добър нрав и препоръки при отглеждане. Цената е 400лв. тел. 0885246459
http://obiavidnes.com/obiava/86376/persiysko-kysokosmesto-myjko-kotence

Колорпойнт със сини очи
Развъдник продава котенце от порода колорпойнт, късокосместо женско със сини очи.Котето е гальовно и игриво,
научено на хигиенни навици, точи ноктите си върху специални уреди. Всички котета с добър нрав,при закупуването ще
получите препоръки за отглеждане.Цената 300лв. тел: 0885246459
http://obiavidnes.com/obiava/86375/kolorpoynt-sys-sini-ochi

Сребристи късокосмести мъжко и женско
Продавам персийски късокосмести котета мъжко и женско, цвят силвер таби.Котета са социализирани, здрави и
игриви.Ще бъдат приучени към котешка тоалетна,да се хранят самостоятелно и да острят ноктите си върху специални
уреди,предназначени за това.При закупуване ще получите съвети за правилното хранене,грижи и отглеждане на вашето
котенце.Цената е 500лв.За друга информация само на GSM:0885246459
http://obiavidnes.com/obiava/86374/srebristi-kysokosmesti-myjko-i-jensko

Шотландско шоколадово коте
Развъдник Ви предлага шотландско клепоухо късокосместо котенце, мъжко. Котенце е гальовно и игриво, научено на
хигиенни навици и да точи нокти върху специални уреди. Всички котета с добър нрав,при закупуването ще получите
препоръки за отглеждане.Цената е 500 лв. тел: 0885246459
http://obiavidnes.com/obiava/86373/shotlandsko-shokoladovo-kote

Шотландска клепоуха късокосместа
Продавам шотландско клепоухо късокосместо женско коте.От свойте породисти родители тя е получила отлични
породни данни.Котето е здраво и игриво, ще бъде научено на хигиенни навици, да точи нокти върху специални уреди.При
закупуване ще получите съвети за правилното хранене,грижи и отглеждане на вашето котенце.За друга информация
само на GSM:0885246459
http://obiavidnes.com/obiava/86372/shotlandska-klepouha-kysokosmesta
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Синьо клепоухо късокосместо
Шотландско клепоухо късокосместо синьо женско коте,си търси грижовно семейство.От свойте породисти родители
тя е получила отлични породни данни,активна и здрава.Ще бъде приучена към котешка тоалетна,да се храни и да остри
ноктите си върху специални уреди,предназначени за това.При закупуване ще получите съвети за правилното
хранене,грижи и отглеждане на вашето котенце.Цената е 700лв.За друга информация само на GSM:0885246459
http://obiavidnes.com/obiava/86371/sinyo-klepouho-kysokosmesto

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/86370/3d-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/86369/3d-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/86368/3d-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/86367/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Продавам бяло грозде
Продавам спешно бяло грозде мускат пет грен-7 тона-Перущица
тел.0885 530 134
http://obiavidnes.com/obiava/86366/prodavam-byalo-grozde

Продавам бяло грозде
продавам спешно бяло грозде мускат пети грен-7 тона-Перущица
0885 530 134
http://obiavidnes.com/obiava/86365/prodavam-byalo-grozde
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Продавам бяло грозде
продавам спешно бяло грозде мускат пети грен-7 тона-Перущица
0885 530 134
http://obiavidnes.com/obiava/86364/prodavam-byalo-grozde

48" Philips 48PFS8209/12 Full HD Smart TV
48" Philips 48PFS8209/12 Full HD Smart TV, Ambilight, 800 Hz PMR, Active 3D, Quad Core, WiFi integrated, DVB-T/T2/C/S/S2,
Goggles- 2, HDMI- 4, USB- 3
http://obiavidnes.com/obiava/86363/48-philips-48pfs820912-full-hd-smart-tv

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/86362/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/86361/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

50" Philips 50PUS6809/12 Ultra HD LED TV
50" Philips 50PUS6809/12 Ultra HD LED TV, Smart, 400Hz PMR, Active 3D, Dual Core, WiFi integrated, DVB-T/T2/C/S/S2,
Goggles- 2, HDMI- 3, USB- 2, черен
http://obiavidnes.com/obiava/86360/50-philips-50pus680912--ultra-hd-led-tv

55" (139.7 cm) Philips 55PUS8809/12 Ultra HD Smart TV
55" (139.7 cm) Philips 55PUS8809/12 Ultra HD Smart TV, Ambilight, 1000Hz PMR, Goggles- 2, Android OS: 4.2.2 (Jelly Bean),
WiFi integrated, DVB-T/T2/C/S/S2, HDMI- 4, USB- 3
http://obiavidnes.com/obiava/86359/55-1397-cm-philips-55pus880912-ultra-hd-smart-tv

10W LED Крушка E27 G95 Глобус
Купете 10W LED Крушка E27 G95 с прятна за окото бяла светлина.
Цокъл E27
LED Чип SMD
Мощност 10W
Входно напрежение 100-240V
Температура на цвета
Светлинен поток 810lm
Ъгъл на осветеност 200°
Живот 20000 h
Димиране Не
Заменя крушка от 80W

2700K
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http://obiavidnes.com/obiava/86358/10w-led-krushka-e27-g95-globus

Български език за чужденци
Езикова школа АБИЛИТИ предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски ,
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
Ако имате бизнес в България , купили сте си имот или просто сте решили да живеете тук , наложително е да говорите
български във вашите ежедневни контакти .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система , която се предоставя безплатно на курсистите .
Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е базирана на комуникативния подход и логическото
усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен материал . На курсистите се предоставя комплексно :
Грамматика
Фонетика
Разговор
Четене
Слушане
При индивидуалното обучение методиката е съобразена с индивидуалните потребности , особености и професия на
курсиста . То се провежда в удобно за курсиста време , както и има вариант за посещения на преподавател във вашия
офис .
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
общ курс по български
бизнес курс
разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
Продължителността на обучение за всяко ниво е 30 учебни часа / 15 академични / . два пъти в седмицата – 2 месеца .
Цената на академичен час / два учебни / е 20 лева.
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
За повече информация :
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/86357/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
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
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http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/86356/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/86355/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/86354/angliyski-ezik---individualno-obuchenieiv-malki-grupi

"КУПУВАМЕ" ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ-ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
Купуваме-АД ЕАД ООД ЕООД СД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ФИНАНСОВИ И ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ !!!
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 непременно се свържете с нас.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ
ОТГОВОРНОСТ.

ВИ

ОТ

ФИРМАТА

СЪС

ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА

Investconsult Group AD
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Свържете се с Нас на тел.0897558320 0876746035 за повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
НА ПОСОЧЕНИТЕ ТЕЛЕФОНИ ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ И СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/86353/kupuvame-tyrgovski-predpriyatiya-firmi-sys-zadyljeniya-

Купуваме търговски предприятия-АД ЕАД ООД ЕООД със задължения.
Купуваме-АД ЕАД ООД ЕООД СД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ФИНАНСОВИ И ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ !!!
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 непременно се свържете с нас.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ
ОТГОВОРНОСТ.

ВИ

ОТ

ФИРМАТА

СЪС

ЗАДЪЛЖЕНИЯ,ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА

И

СОЛИДАРНА

Investconsult Group AD
Свържете се с Нас на тел.0897558320 0876746035 за повече информация на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
НА ПОСОЧЕНИТЕ ТЕЛЕФОНИ ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ И СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/86352/kupuvame-tyrgovski-predpriyatiya-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya

55"Philips 55PFH6309/88 Full HD Smart TV
55"Philips 55PFH6309/88 Full HD Smart TV, Ambilight, 200Hz PMR, Passive 3D, Dual-Core, WiFi integrated, DVB-T/C,
Goggles- 4, HDMI- 3, USB- 2
http://obiavidnes.com/obiava/86351/55philips-55pfh630988-full-hd-smart-tv

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/86348/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

55" Philips 55PFS8109/12 Full HD Smart Tv
55" Philips 55PFS8109/12 Full HD Smart Tv, Ambilight, 800 Hz PMR, Active 3D, Quad Core, WiFi integrated, DVB-T/T2/C/S/S2,
Goggles- 2, HDMI- 4, USB- 3
http://obiavidnes.com/obiava/86350/55-philips-55pfs810912-full-hd-smart-tv

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/86349/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
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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/86347/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Имот в село Ягодово
Имот в село Ягодово област Пловдив община Родопи с площ 3.804 дка.Цена по договаряне.Моля предлагайте цена за
имота при интерес.
http://obiavidnes.com/obiava/86346/imot-v-selo-yagodovo

55" Philips 55PFS8209/12 Full HD Smart TV
55" Philips 55PFS8209/12 Full HD Smart TV, Ambilight, 800 Hz PMR, Android OS: 4.2.2 (Jelly Bean), Active 3D, WiFi
integrated, Quad Core, DVB-T/T2/C/S/S2, Goggles- 2, HDMI- 4, USB- 3
http://obiavidnes.com/obiava/86345/55-philips-55pfs820912-full-hd-smart-tv

Предлагаме заеми.
Предлагаме заеми. Връзката с нас по скайп или GSM е за препоръчване. Skype - malkizaemi 0882081514 (не ни пишете
мейли - не ги четем, просто някои от сайтовете за обяви искат мейли)
http://obiavidnes.com/obiava/86344/predlagame-zaemi

Kамера за Skype Philips
Kамера за Skype Philips, 720p HD, за Smart TV Premium
http://obiavidnes.com/obiava/86342/kamera-za-skype-philips

Philips USB адаптер за WiFi
Philips USB адаптер за WiFi, безжичен, за телевизори модел 2014
http://obiavidnes.com/obiava/86341/philips-usb-adapter-za-wifi

Лимфопреса - 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
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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
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/86340/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

Терапевтичен апарат за повлияване дископатии
Терапевтичен апарат за повлияване дископатии
Терапевтичен апарат за физиотерапевтично лечение на болки в гърба,
дискова херния - ДИСКОПАТИЯ , ошипяване на гръбнака, деформации на гръбначните дискове, дископатии !!!
Уред за терапия на кръста и гръбначния стълб .
Уредът за терапия на кръста и гръбначния стълб е от най – ново поколение терапевтични устройства и е плод на
дългогодишни тестове и проучвания.
Той събира в себе си пет различни метода за терапия (терапия за изправяне на прешлените на гръбнака и кръста , слаба и
средна по интензитет пулсова терапия, инфрачервена терапия, топлинна акупунктурна терапия и магнитна терапия) и
есна за изпълнение и може да се провежда на всяко удобно за Вас място.
ТЕРАПИЯ ЗА ИЗПРАВЯНЕ ПРЕШЛЕНИТЕ НА ГРЪБНАКА И КРЪСТА (ЛИФТИНГ) Специално проектиран съобразно
извивките на човешкото тяло,
уредът притежава уникалното свойство да влия благотворно върху състоянието на прешлените и да ги лекува от
съответните заболявания.
Когато сме легнали върху уреда, прешлените се намират в положение, което им позволява да заемат правилната си
позиция,
а това от своя страна премахва болката и чувството за схванатост и неразположение
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehnoshopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/86339/terapevtichen-aparat-za-povliyavane-diskopatii

Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
10 минутна тренировка с ”ВИБРО ПЛЕЙТ”, замества едночасово "блъскане” по различните уреди във фитнес залите !
Това е един специален иновационен метод за тренировка – ”Whole body vibration”, който се базира на дългогодишни
международни клинични изследвания и има много широко поле на приложение
в областта на здравето, спорта и фитнеса.Той се състои в използването на бързи ритмични вибрации, които
предизвикват силни мускулни контракции,
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тренирайки цялото тяло и и водещи до бързи резултати.
А те са впечатляващи и се проявяват още през първата седмица на използуване на уреда- увеличава се мускулната сила и
гъвкавост, усъвършенства се формата на тялото и мускулатурата,
намалява се подкожната мастна тъкан на местата с големи натрупва- ния,
премахва се целулита ,увеличава се виталността на организма, постига се хормонално равновесие, създава се чувсво на
телесно и психическо благосъстояние, премахва се стреса и напрежението,
повишава се метаболизма и се постига цялостно подмладяване на организма.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/86338/vibro-pleytpauyr-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Найсер Дайсер Кухненско ренде
Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Имате желание да зарадвате съпругата си?
Ето имате шанс като закупите от нашият артикул -кухненско ренде.
Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на кухненското ренде.
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване.
Безопасен за деца
Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци с различни по големина форми.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.Цена 59лв
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
Интернет магазини
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/86337/nayser-dayser-kuhnensko-rende

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.
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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/86336/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
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3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/86335/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata

7" (17.78 cm) Acer Iconia B1-730HD
7" (17.78 cm) Acer Iconia B1-730HD, двуядрен Intel Atom Z2560 1.60GHz, 1GB RAM, 8GB eMMC, GPS, Android Jelly Bean 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/86334/7-1778-cm-acer-iconia-b1-730hd

10.1" (25.65cm) Lenovo ThinkPad Tablet 10 (20C10007BM)
10.1" (25.65cm) Lenovo ThinkPad Tablet 10 (20C10007BM), четириядрен Intel Atom Z3795 2.39GHz, 2GB RAM, 64GB eMMC,
Windows® 8.1, 598g, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/86333/101-2565cm-lenovo-thinkpad-tablet-10-20c10007bm
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8.3" (21.08cm) Lenovo ThinkPad Tablet 8 (20BN002UBM)
8.3" (21.08cm) Lenovo ThinkPad Tablet 8 (20BN002UBM), 3G, четириядрен Intel Atom Z3770 1.46/2.39 GHz, 2GB RAM, 128 GB
eMMC, Windows® 8.1, 500g, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/86332/83-2108cm-lenovo-thinkpad-tablet-8-20bn002ubm

8.3" (21.08cm) Lenovo ThinkPad Tablet 8 (20BN002UBM)
8.3" (21.08cm) Lenovo ThinkPad Tablet 8 (20BN002UBM), 3G, четириядрен Intel Atom Z3770 1.46/2.39 GHz, 2GB RAM, 64GB
eMMC, Windows® 8.1, 439g, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/86331/83-2108cm-lenovo-thinkpad-tablet-8-20bn002ubm

Батерия за лаптоп MSI M660
Батерия за лаптоп MSI M660, съвместима с EX610/CR400/GIGABYTE W566U, Li-ion, 10.8V
http://obiavidnes.com/obiava/86330/bateriya-za-laptop-msi-m660

Батерия за лаптоп Sony BPS3
Батерия за лаптоп Sony BPS3, съвместима с T37/T27/T17, 6cell, 7.4V
http://obiavidnes.com/obiava/86329/bateriya-za-laptop-sony-bps3

Батерия за лаптоп Sony PCG-GRT
Батерия за лаптоп Sony PCG-GRT, съвместима с BP2NX/BP2NY, Li-ion, 14.8V
http://obiavidnes.com/obiava/86328/bateriya-za-laptop-sony-pcg-grt

Батерия за лаптоп Toshiba 8000
Батерия за лаптоп Toshiba 8000, Li-ion, 11.1V
http://obiavidnes.com/obiava/86327/bateriya-za-laptop-toshiba-8000

Батерия за лаптоп Toshiba PA3285
Батерия за лаптоп Toshiba PA3285, съвместима с Satelite A10/A15/А8, Li-ion, 10.8V
http://obiavidnes.com/obiava/86326/bateriya-za-laptop-toshiba-pa3285

Батерия за лаптоп Toshiba PA3287
Батерия за лаптоп Toshiba PA3287, съвместима с SateliteA20/A40, Li-ion, 10.8V
http://obiavidnes.com/obiava/86325/bateriya-za-laptop-toshiba-pa3287

БЕЗПРИСЪСТВЕН онлайн курс по ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ от МАРТИЛЕН ФМ
При нас Вие получавате:
-знания как да задържите клиентите
-знания как да превърнете интереса в сделка
-При успешно завършване на професионалното обучение Вие получавате ДИПЛОМА ЗА ВТОРА СТЕПЕН ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ !
В периода от 15.09.2014 до 25.09.2014г. Специално предложение целия пакет само за 499 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/86324/bezprisystven-onlayn-kurs-po-prodavach--konsultant-ot-martilen-fm

Батерия за лаптоп Toshiba PA3450U-1BRS
Батерия за лаптоп Toshiba PA3450U-1BRS, Li-ion, 11.1V
http://obiavidnes.com/obiava/86323/bateriya-za-laptop-toshiba-pa3450u-1brs
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Батерия за лаптоп Toshiba Portege S2
Батерия за лаптоп Toshiba Portege S2, съвместима с Satellite M40/45/3399U/3400, Li-ion, 10.8V
http://obiavidnes.com/obiava/86322/bateriya-za-laptop-toshiba-portege-s2

Предлагаме инкубатори за люпене на яйца
Предлагаме инкубатори полуавтоматични тип люлка.
Температурата се регулира с прецизен терморегулатор.
Капацитета на предлаганите от нас инкубатори е за :
35 яйца, 55, 75 , 100, и най големите който предлагаме
за 150 яйца. Гаранцията която поемаме е една
календарна година .
inkubatorbg@abv.bg
0888291498
Skype - krasi0012
www.inkubatorbg.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/86321/predlagame-inkubatori-za-lyupene-na-yayca

Батерия за лаптоп Toshiba Satellite
Батерия за лаптоп Toshiba Satellite, съвместима с A60/A65, Li-ion, 14.8V
http://obiavidnes.com/obiava/86320/bateriya-za-laptop-toshiba-satellite

Батерия за лаптоп Toshiba
Батерия за лаптоп Toshiba, съвместима с P200/P205, Li-ion, 10.8V
http://obiavidnes.com/obiava/86319/bateriya-za-laptop-toshiba

Хороскопи за всяка зодия
Хороскопи за всяка зодия - народна медицина, здраве, астрология, съдби, секс и зодии, овен, рак, лъв,скорпион, телец,
козирог, водолей, риби, дева, везни, близнаци, медицина, съдба, секс и съдби.
http://obiavidnes.com/obiava/86318/horoskopi-za-vsyaka-zodiya

Батерия за лаптоп Uniwill N223
Батерия за лаптоп Uniwill N223, съвместима с 223II/223II0, 6cell, 10.8V
http://obiavidnes.com/obiava/86317/bateriya-za-laptop-uniwill-n223

търся почасова работа
търся почасова работа за почистване апартаменти домове офиси мия прозорци основно почистване и друга домакинска
помощ заплащане на ден имам опит бърза акуратна и точна 0889172971 Димитрова
http://obiavidnes.com/obiava/86316/tyrsya-pochasova-rabota

Батерия за лаптоп Uniwill UN251
Батерия за лаптоп Uniwill UN251, Li-ion, 11.1V
http://obiavidnes.com/obiava/86315/bateriya-za-laptop-uniwill-un251

Мотофреза ZS-500B4
Нисък разход на гориво - 0,4 литра/час бензин.
Инвентар:
1. Колела 4х8
2. Браздир
3. Фрезови тела

Страница 69/110

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

31.08.2014

4. Плуг
Двигател: бензинов, 7 к.с.
Обем на цилиндъра: 208 куб. см.
Степен на сгъстяване: 8.5:1
Обем на резервоара: 3.2 л
Размер на буталото: 70*54
Общо тегло: 46/60 кг
Ширина на фрезоване: 1000 мм
Дълбочина на фрезоване:150-300 мм
Предавки: 0,1,2,-1
Тип редуктор: Маслен
Минимална консумация на гориво: 313 мл. / киловат час
Обем на резервоара на маслото: 600 мл.
Обем на маслото в скоростите: 0.950 л
Звуково налягане (ISO 5131): 83 dB A
Вибрации на кормилото: 14 м/с2/3315 об. мин.
Размери: 1110*820*880 мм
Посетете ни на адрес: http://rezachki.com/motofrezi
http://obiavidnes.com/obiava/86314/motofreza-zs-500b4

Батерия за лаптоп Uniwill UN341
Батерия за лаптоп Uniwill UN341, Li-ion, 14.8V
http://obiavidnes.com/obiava/86313/bateriya-za-laptop-uniwill-un341

Батерия за лаптоп Uniwill
Батерия за лаптоп Uniwill, съвместима с N242/N243 series, 8cell, 14.8V
http://obiavidnes.com/obiava/86312/bateriya-za-laptop-uniwill

Английски език – подготовка за матура
Езикова школа Абилити предлага индивидуална и в малки групи подготовка за матура по английски език . Занятията са
два пъти седмично по 4 учебни часа . Предлагаме и вариант в събота и неделя .
Подготовката включва :
- Работа върху основните умения четене с разбиране , слушане , писане и говорене
- Подготовка върху програмата за Държавен зрелостен изпит .
- Задълбочена работа в областта на граматиката , лексиката и стилистиката , както и върху практическото им
прилагане на предстоящия зрелостен изпит .
- Пробни изпити
- Оценяване и рецензии
Графикът на занятията е съобразен с времето на учениците .
Предлагаме :
Курс от 130 уч. часа
Курс от 90 уч. часа
Курс от 60 уч. часа
Индивидуален курс по индувудуакен учебен план .
Интензивността зависи от показаното от учениците на тест за входящо ниво . Тестът е безплатен и се провежда в
дните от понеделник до петък .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 02/953 08 87 ; 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/86311/angliyski-ezik--podgotovka-za-matura

Български език за чужденци – корпоративно обучение
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Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Български език за чужденци
гарантиращо бързо и качествено овладяване на езика .
- индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски
- сръбски
- хърватски
- словенски
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система . Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е
базирана на комуникативния подход и логическото усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен
материал . На курсистите се предоставя комплексно :
• Грамматика
• Фонетика
• Разговор
• Четене
• Слушане
.
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
• общ курс по български
• бизнес курс
• разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по английски ,немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски ,.
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
- Индивидуално обучение в офиса,
- Фирмено обучение във Вашия офис.
- Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 02/953 08 87 ; 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/86310/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

Френски език първо ниво- за начинаещи
Езикова школа АБИЛИТИ организира обучение по Френски език първо ниво- за начинаещи индивидуално и в малки групи..
График на занятията : стобразно времето ба курсистите
В учебния план са включени аудио и видео уроци.
Продължителност :30 учебни часа – два месеца
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Цена 210 лева В посоченага цена за курса са включени учебните материали .
Учебна система – Campus 1
Предлагаме работа в малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
Възможност за разсрочено плащане и различни видове отстъпки.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/86309/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

Английски език - корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Английски
гарантиращо бързо и качествено овладяване чуждия език .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
обучението обхваща :
- всички нива – общ английски от Elementary до Advanced по 50 учебни часа за всяко ниво .
Занятията се провеждат два пъти седмично по два или три учебни часа , в зависимост от създадения учебен план-график
.
- Бизнес английски - всички нива - по 50 учебни часа за всяко ниво
- Разговорни езикови курсове за поддържане на постигнатата езикова компетентност.
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски , български език
за чужденци .
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 02/953 08 87 ; 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/86308/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

Захранване за преносими компютри
Захранване за преносими компютри, Acer 65W
http://obiavidnes.com/obiava/86307/zahranvane-za-prenosimi-kompyutri

Захранване за преносими компютри
Захранване за преносими компютри, Acer 65W S7-392 Ultrabook
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http://obiavidnes.com/obiava/86306/zahranvane-za-prenosimi-kompyutri

Чантa Acer Traveler XL за лаптопи до 17.3" (43.94 cm)
Чантa Acer Traveler XL за лаптопи до 17.3" (43.94 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/86305/chanta-acer-traveler-xl-za-laptopi-do-173-4394-cm-

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
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
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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/86304/tyrgovsko-pravo---kupuvame-biznes--ad-sd-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya-i-

"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
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В областта на търговското/фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
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/86303/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata-otgovornost-za-1-

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
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• 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/86302/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

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
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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/86301/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/86300/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
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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/86299/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
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тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
проверка на домашни работи

http://obiavidnes.com/obiava/86298/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

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/86297/3d-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/86296/3d-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/86295/3d-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/86294/3d-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/86293/3d-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
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http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net
http://obiavidnes.com/obiava/85866/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Prestigio Multiphone 5504 DUO
Prestigio Multiphone 5504 DUO, черен, GPS, поддържа 2 sim карти, 5" (12.70cm), четириядрен MediaTek MT6582M 1.3GHz,
1GB RAM, 8GB eMMC (microSD слот), 8.0 & 2.0 Mpix camera, Android 4.4 , 160g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/86292/prestigio-multiphone-5504-duo

Инкубатори - автоматични, терморегулатор с PIC контролер
Инкубатори - напълно автоматични, терморегулатор с PIC контролер(0,1 градуса С). Реле за време с PIC контролер (от
1 с. до 999 мин. - циклично)за въртене на яйцата. Подробности, филмчета, както и друга полезна информация ще
намерите в обновения ни сайт. GSM:0892374714, 0988838774, 0876709831 inkubatori@abv.bg Skype - tangrabg
www.inkubatori.tk
http://obiavidnes.com/obiava/86291/inkubatori---avtomatichni-termoregulator-s-pic-kontroler

На 02.09 Стартират Курсове по ИСПАНСКИ ЕЗИК 1-3 ниво в Интер Алианс
Лицензираният Професионален център за Обучение “ИНТЕР АЛИАНС” Ви предлага специализирано обучение по
ИСПАНСКИ език за начинаещи и напреднали от І – ІII ниво в 80 yчебни часа. Високият стандарт в обучението ни е
осигурен от квалифицираните ни преподаватели и съвременна учебна база.
Работи се по системата NUEVO VEN – изцяло съобразена със съвременните постижения на методиката по
чуждоезиково обучение. В учебния процес наблягаме както на говорните умения, така и на граматическите занятия и
писменото владеене на езика. Възпроизвеждат се реални ситуации с диалози и разговор в групи, развиващи способността
да се общува свободно. Броят на курсистите в група е от пет до осем човека, което позволява добра индивидуална
работа с всеки един курсист!
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с Вашите
възможности и потребности. При индивидуалното обучение ще получите познания и за използваната терминология от
сферата на професионалната Ви реализация. След всяко завършено ниво на обучение, центърът издава заверено
легитимно удостоверение за придобитите знания,съгласно МОН.Чуждият език отваря вратичка към света, а всяко
допълнително знание Ви прави по-свободен! Инвестирайте в бъдещето си с Интер Алианс!
За информация и записване: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” №96, вх.Б, ет.1 /В масивната кооперация до
бизнес-входа на Верея, с/у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470, interalliance_stz@abv.bg, skype:
interalliance_stz, http://interalliancestz.alle.bg ,http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/86290/na-0209-startirat-kursove-po-ispanski-ezik--1-3-nivo-v-inter-alians

Курсове по ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК-Стартират сега в Интер Алианс
Лицензираният Професионален център за Обучение “ИНТЕР АЛИАНС” Ви предлага специализирано обучение по
Италиански език за начинаещи и напреднали от І – ІII ниво в 80 yчебни часа.Високият стандарт в обучението ни е
осигурен от квалифицираните ни преподаватели и съвременна учебна база.
Работи се по системата PROGETTO ITALIANO – изцяло съобразена със съвременните постижения на методиката по
чуждоезиково обучение. В учебния процес наблягаме както на говорните умения, така и на граматическите занятия и
писменото владеене на езика. Възпроизвеждат се реални ситуации с диалози и разговор в групи, развиващи способността
да се общува свободно. Броят на курсистите в група е от пет до осем човека, което позволява добра индивидуална
работа с всеки един курсист!
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с Вашите
възможности и потребности. При индивидуалното обучение ще получите познания и за използваната терминология от
сферата на професионалната Ви реализация. След всяко завършено ниво на обучение, центърът издава заверено
легитимно удостоверение за придобитите знания,съгласно МОН.Чуждият език отваря вратичка към света, а всяко
допълнително знание Ви прави по-свободен! Инвестирайте в бъдещето си с Интер Алианс!
За информация и записване: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” №96, вх.Б, ет.1 /В масивната кооперация до
бизнес-входа на Верея, с/у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470, interalliance_stz@abv.bg, skype:
interalliance_stz, http://interalliancestz.alle.bg ,http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/86289/kursove-po-italianski-ezik-startirat-sega--v-inter-alians
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Стартира Курс по Руски език 1-3 ниво в Интер Алианс Стара Загора!!
Лицензираният Професионален център за Обучение “ИНТЕР АЛИАНС” Ви предлага специализирано обучение по Руски
език І-ІІІ ниво в 80 учебни часа.Ние сме езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на
чуждоезиковото обучение. При нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за
преподаване на съответния език. Сформираме малки групи с цел индивидуална работа на преподавателите с
курсистите.В курса на обучение, Вие ще развиете уменията си за устна и писмена комуникация и правилно изразяване, ще
превеждате от и на руски език и ще усъвършенствате граматиката и лексиката си с над 2000 думи.
Всички наши преподаватели са завършили руска филология и имат дългогодишен опит в преподаването на руски език.
Курсовете по руски език се провеждат по най-новите и актуални системи на преподаване с комуникативна насоченост.
Учебното съдържание е съобразено с международните стандарти за владеене на руския език като чужд. Издаваме
легитимен сетификат след завършване на курса, съгласно МОН.Чуждият език отваря вратичка към света, а всяко
допълнително знание Ви прави по-свободен! Инвестирайте в бъдещето си с Интер Алианс!
За повече информация заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” 96, вх.Б, ет.1 /В
масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470
interalliance_stz@abv.bg, skype: interalliance_stz, http://interalliancestz.alle.bg , http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/86288/startira-kurs-po-ruski-ezik-1-3-nivo-v-inter-alians-stara-zagora

Стартира Курс по Японски език в Интер Алианс Стара Загора.
Център за Професионално Обучение ИНТЕР АЛИАНС Ви предлага специализирано обучение по Японски език за начинаещи
и напреднали от І – ІІІ ниво в 80 учебни часа. Искаш ли да посетиш една непозната и екзотична страна...искаш ли да
откриеш един нов свят...ела при нас...! Ще Ви запознаем с писмената система в японския език: катакана, хирагана и
канджи.
Системите, по които се работи са съобразени със съвременните постижения на методиката по чуждо езиково
обучение.Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с
вашите възможности и потребности.
Нашите преподаватели са филолози с богат опит в преподаването на чужди езици, някой от които специализирали в
чужбина.
След всяко завършено ниво на обучение, центърът издава заверено легитимно удостоверение за придобитите
знания.Чуждият език отваря вратичка към света, а всяко допълнително знание Ви прави по-свободен! Инвестирайте в
бъдещето си с Интер Алианс!
И запомнете: предлагаме качествено обучение с висока ефективност.
За повече информация, заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В
масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове./; тел.042/605 363; 0895/62-24-70,
interalliance_stz@abv.bg ,skype: interalliance_stz, http://interalliancestz.alle.bg , http://www.interalliance.bg.ХУБАВ ДЕН
http://obiavidnes.com/obiava/86287/startira-kurs-po-yaponski-ezik-v-inter-alians-stara-zagora

Стартира Курс по Компютърна Грамотност в Интер Алианс
Лицензираният Професионален Център ИНТЕР АЛИАНС Ви предлага перфектно компютърно обучение - начална
компютърна грамотност I и II ниво! Продължителност на обучението – 50уч.ч., 10 работни дни. Обучението включва: за
I ниво-WINDOWS, WORD, EXCEL, INTERNET и за II ниво-WINDOWS, WORD, EXCEL, INTERNET,POWER POINT,ACCESS.
Предлагаме обучение в групи или индивидуално обучение за работа с компютър за начинаещи и напреднали, в удобно за
курсистите време - през деня, вечер или събота и неделя. На завършилите, издаваме легитимно удостоверение за
придобитите знания, съгласно МОН.
За повече информация заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” 96, вх.Б, ет.1 /В
масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470
interalliance_stz@abv.bg, skype: interalliance_stz, http://interalliancestz.alle.bg http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/86286/startira-kurs-po-kompyutyrna-gramotnost--v-inter-alians

Курс ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ в ИНТЕР АЛИАНС СТАРА ЗАГОРА .
Лицензираният Професионален център за Обучение ИНТЕР АЛИАНС Ви предлага курс
СЪСТАВ.Продължителността на курса е 50 уч. часа. Цена 159 лв.
ПРОГРАМАТА НА ОБУЧЕНИЕ за курс ТРЗ и личен състав включва:
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Основни нормативни документи: КТ, КСО, Закон за бюджета на ДОО, ЗЗО, ЗГВРС, Наредба 5 за съдържанието и реда
за изпращане на уведомление по по чл. 62, ал. 4 от КТ, Наредба за работното време, отпуските и почивките, НСОРЗ,
Наредба за елементите на възн. и за доходите върху които се правят осиг. вноски, ЗЗБУТ, Наредба 8 за съдържанието и
реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осиг. от тях лица, както и
самоосигуряващите, Наредба за пенсии и други. След всяко завършено обучение, центърът издава заверено легитимно
удостоверение за придобитите знания ,съгласно МОН.
За повече информация заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” 96, вх.Б, ет.1 /В
масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470
interalliance_stz@abv.bg, skype: interalliance_stz.,http://interalliancestz.alle.bg , http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/86285/kurs-trz-i-lichen-systav-v-inter-alians-stara-zagora-

Prestigio Multiphone 5508 DUO
Prestigio Multiphone 5508 DUO, сив, GPS, поддържа 2 sim карти, 5" (12.70cm), осемядрен MediaTek MT6592 1.7GHz, 1GB
RAM, 16GB eMMC, 13.0 & 5.0 Mpix camera, Android 4.4 , 129g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/86284/prestigio-multiphone-5508-duo

Онлайн заеми
Бързи кредити от 500 до 5000лв. Кандидатстване - online. Заповече информация посетете нашия сайт www.zaemi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/86283/onlayn-zaemi

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пазарджик Пловдив Сливен Хасково Ямбол
Димитровград
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/86282/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

Най-лесното преписване на изпит
Вече не трябва да се притеснявате да преписвате на изпит! Имате куп с теми за учене, а нямате време да се подготвите
за всички? Решението е химикалката с невидимо мастило. Това е най-лесния и евтин начин за преписване на изпит, без
никой да ви засече.
Учителите не подозират, че химикалът в ръката ви е всъщност решението на вашия изпит! При осветяване на UV
текста, той става видим и ясно четлив.
http://www.gadgetstore.ovo.bg
http://www.gadgetstore.alle.bg
Skype: marti_1987
Мтел: 0883 33 88 92
Виваком: 0878 33 88 72
http://obiavidnes.com/obiava/86281/nay-lesnoto-prepisvane-na-izpit

Prestigio MultiPhone 8500 DUO
Prestigio MultiPhone 8500 DUO, черен, GPS, поддържа 2 sim карти, 5" (12.70cm), четириядрен Qualcomm MSM8212 1.2GHz,
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1GB RAM, 8GB eMMC, 8.0 & 2.0 Mpix camera, Windows Phone 8.1 , 140g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/86280/prestigio-multiphone-8500-duo

Magic Ex Hose маркуч екс хос Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose маркуч екс хос
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/86279/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

8" (20.32cm) Lenovo IdeaTab A8-50 (59413851)
8" (20.32cm) Lenovo IdeaTab A8-50 (59413851), 3G, GPS, четириядрен MediaTek MT8382 1.3 GHz, 1GB RAM, 16GB eMMC
(+microSD слот), Android 4.2, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/86278/8-2032cm-lenovo-ideatab-a8-50-59413851

7" (17.78 cm) Prestigio MultiPad Ranger 7.0 3G
7" (17.78 cm) Prestigio MultiPad Ranger 7.0 3G, четириядрен Cortex А7 1,2GHz, 1GB RAM, 8GB eMMC (+microSD слот),
Android 4.3, 320g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/86277/7-1778-cm-prestigio-multipad-ranger-70-3g

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.
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За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/86276/30-50-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/86275/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

7" (17.78 cm) Prestigio MultiPad Rider 7.0 3G
7" (17.78 cm) Prestigio MultiPad Rider 7.0 3G, двуядрен Cortex A7 1.3GHz, 1GB RAM, 8GB eMMC (+microSD слот), Android
4.2, 305g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/86274/7-1778-cm-prestigio-multipad-rider-70-3g

7" (17.78 cm) Prestigio MultiPad Rider 7.0
7" (17.78 cm) Prestigio MultiPad Rider 7.0, двуядрен Cortex A9 1GHz, 1GB RAM, 8GB eMMC (+microSD слот), Android 4.2,
274g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/86273/7-1778-cm-prestigio-multipad-rider-70

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

SoundBar система Philips HTL9100
SoundBar система Philips HTL9100, 4.1 канална, черна, Bluetooth безжични колони
http://obiavidnes.com/obiava/86244/soundbar-sistema-philips-htl9100

Dell PowerConnect 2808 Web
Dell PowerConnect 2808 Web, 8-Port 10/100/1000Base-T, Managed Switch
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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

Купувам детски филмчета за прожекционен апарат
да не са скъсани
http://obiavidnes.com/obiava/86272/kupuvam-detski-filmcheta-za-projekcionen-aparat

Дървено пано за стена Георги Аспарухов -Гунди
Височина-13 см
Широчина-11 см
Безплатна доставка за София
0885062284
http://obiavidnes.com/obiava/86271/dyrveno-pano-za-stena-georgi-asparuhov--gundi

Стелаж въртележка за аксесоари
Височина 160 см
Диаметър-38 см
Безплатна доставка за София
7 реда куки по 10 броя на ред
0885062284
http://obiavidnes.com/obiava/86270/stelaj-vyrtelejka-za-aksesoari

Стелаж въртележка за аксесоари
Височина 74 см
Диаметър 32 см
Безплатна доставка за София
0885062284
3 реда куки по 10 броя на ред
http://obiavidnes.com/obiava/86269/stelaj-vyrtelejka-za-aksesoari

Стелаж въртележка за аксесоари
Три реда куки по 8 броя на ред
Височина 66 см
Диаметър 21 см
Безплатна доставка за София
0885062284
http://obiavidnes.com/obiava/86268/stelaj-vyrtelejka-za-aksesoari

Стелаж въртележка за аксесоари
Височина 42 см
Диаметър21см
Безплатна доставка за София
Два реда куки по 8 броя на ред
885062284
http://obiavidnes.com/obiava/86267/stelaj-vyrtelejka-za-aksesoari

Стелаж въртележка за аксесоари
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Височина 42 см
Диаметър21см
Безплатна доставка за София
Два реда куки по 8 броя на ред
885062284
http://obiavidnes.com/obiava/86266/stelaj-vyrtelejka-za-aksesoari

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

Дигитално пиано - Мултифункционален ЛСД дисплей! Хамър и динамична клавиатура!
Дигитално пиано - Мултифункционален ЛСД дисплей! Хамър и динамична клавиатура!
Висок клас Дигитално пиано! HAMMER ACTION KEYS - USB ВХОД!
Само в АКУСТИКО УНИКАЛНИ ЦЕНИ на НОВИ ДИГИТАЛНИ ПИАНА
Изключително КАЧЕСТВО!!!
ПИАНО магазин АКУСТИКО – Създаден за ВАС! Вносител!!!
гр.София
ул."Одрин " № 160 /до бул.”Сливница” /
e-mail: acustico@abv.bg ,
www.acusticobg.com
www.digitalpianobg.com ,
Skype: acustico.bg
тел: 02/8914053 ,
моб.тел. 0887514046
гр.София
ул."Одрин " № 160 /до бул.”Сливница” /
acusticobg@abv.bg ,
www.acusticobg.com
02/8914053 , 0887514046
http://obiavidnes.com/obiava/86265/digitalno-piano----multifunkcionalen--lsd--displey--hamyr-i-dinamichna-klaviatur

ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - "ИЗКУПУВАНЕ" И
ОСВОБОЖДАВАНЕ 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
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изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското/фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
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+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/86264/yuridichesko--sydeystvie-za-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane-i-osvobojdavane-ot

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
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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/86263/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, СД, АД, ЕАД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ и ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ
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
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В областта на търговското/фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
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/86262/kupuvame-eood-ood-sd-ad-ead-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-otgovornost-

"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 !
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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
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
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18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
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/86261/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata-otgovornost-za-1-

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

Счетоводни услуги Плевен
Счетоводни услуги Плевен
Счетоводни услуги Терзиев и Ко Плевен. Счетоводно обслужване и данъчни консултации. Счетоводни и ТРЗ услуги, ДДС,
интрастат, годишно приключване, регистрации, консултации. Ниски цени, безплатни услуги, бонуси. Желаното от Вас
качество е по-високо от цената. www.terzieviko.bg
http://obiavidnes.com/obiava/86260/schetovodni-uslugi-pleven

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

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

За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/86259/prechistvatel-na-vyzduh-s--yonizator-ozonator-i-nera-filtyr

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
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http://obiavidnes.com/obiava/86258/detoksikator

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
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/86257/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

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

Професионална преносима кушетка за масаж "Restpro Classic-2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас! Кушетката е подходяща както за всички видове
масажни и козметични процедури,
Преносимата масажна кушетка "Restpro Classic-2" е с пълнеж от 4 см. мек пенополиуретан с плътност 20 kg/м?.
Пенополиуретанът съхранява своята форма много по-дълго време отколкото, обичайно използваните за пълнеж
материали
при изработването на стандартните кушетки за масаж.
Кушетката за масаж е тапицирана с водоустойчив и устойчив на масажно олио винил.
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Описание на професионалното сгъваемо масажно легло Restpro® Classic 2 Edition:
O Дъжина: 192 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг. / На снимката, поставената вурху леглото тежест е 2 тона, но моля ви, не правете
това в къщи laugh/
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 20 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката се състои от 2 секции.
Дървеният материал, използван за направата на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил - водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/86256/masajna-kushetka-restpro-classic-2

Дарсонвал за почистване на кожата
Дарсонвал за козметични салони, така и за домашно ползване
Предназначен както за професионална употреба от козметични салони, така и за домашно ползване
Характеристики:
Апаратът включва 4 приставки (електрода), които се подменят в зависимост от мястото на третиране.
Интензитетът на работа може да се променя според чувствителността на кожата.
Дарсонвализацията е лечебен метод.
Чрез нея се получава дразнене на нервните окончания и на нервните апарати в кожата и по рефлекторен
път се причинява кратко свиване на кръвоносните съдове, последвано от продължителното им разширение и засилване на
притока на кръв в кожата,
което води до подобряване на обмяната на веществата в нея. Токът на Дарсонвала намалява възбудимостта на нервните
окончания в кожата,
които възприемат болката и има обезболяващ ефект. В резултат на всичко това тонусът на кожата и подлежащите
тъкани се повишава,
увеличава се еластичността на кожата и на стените на кожните съдове, подобрява се дейността на мастните жлези.
Високочестотният ток,

Страница 95/110

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

31.08.2014

действа антисептично на кожата, т.е. унищожава бактериите, които могат да предизвикат възпаления,
облекчава самите възпаления и стимулира кръвообращението на кожата. Резултатът е по-свежа, по-чиста и
по-тонизирана кожа.
Процедурите с дарсонвал трябва да бъдат част от всяко почистване на кожата.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/86255/darsonval-za-pochistvane-na-kojata

Magic Ex Hose маркуч екс хос Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose маркуч екс хос
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
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/86254/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

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
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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 ул.4-ЯНУАРИ №36
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/86253/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.
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 ул.4-ЯНУАРИ №36
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/86252/investconsult-group-kupuvame-tyrgovski-predpriyatiya-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeni

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

Гарантирана работа в Чехия
Мъже , жени , семейства до 55 години за работа в Чехия като неквалифициран персонал на следните позиции : складове
на Кауфланд , Теско , Лидл , Билла , Алберт , Пени маркет , бирена фабрика , завод за Кока Кола , склад за пакетиране на
санитарни продукти , сортиране на хранителни стоки , персонал за почистване , пекарна , месокомбинат , сладкарски
цех , цех за кисело мляко , фабрика за парфюми , завод за шоколад , оранжерии , завод за производство на пластмасови
изделия , общи работници и др . Заплата от 700 - 900 евро в зависимост от позицията.
Квалифициран персонал : строители , заварчици , шлосери , цех за сухо боядисване ( лаковна) ,
монтажници на
алуминиева и ПВЦ дограма , електро и мотокаристи . Заплата от 900 - 1400 евро в зависимост от позицията.
Трудов договор , социални и здравни осигуровки . Седмичен аванс от 1000 - 1500 крони ( 40 – 60 евро ) до първа заплата ,

Страница 97/110

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

31.08.2014

която е на 10-то число на следващия месец за предходния, осигурена квартира ( на места безплатна ) . Не се изисква език
. Да се свързват с нас хора само с нагласа за дългосрочна работа .
За ваше спокойствие и сигурност сме осигурили транспорт, с който Ви откарват директно до работодателя, без да Ви
изпращат от София на автобуса и да се притеснявате, дали след като пристигнете ще Ви посрещне някой там .
Телефони за връзка : 0878 023 468 , 0892 976 509
Skype : rabota.eu
http://obiavidnes.com/obiava/86251/garantirana-rabota-v-chehiya

Корпоративно обучение по английски ,български , немски , руски
Езикова школа Абилити организира
Чуждоезиково обучение по :
Английски,
български език за чужденци
Немски
френски,
руски,
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
Бизнес английски - всички нива
Разговорни езикови курсове по посочените езици
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме също и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти 02/ 953 08 87 , 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/86250/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--nemski--ruski

Болгарский язык для иностранцев
Школа иностранных языков АБИЛИТИ организует индивидуальное и групповое обучение по болгарскому языку для
русскоговорящих . Обучение проводится на русском языке. Наши занимания от начального уровня (А1) до уровня эксперта
(С2).
Если Вы ведете бизнес в Болгарии, купили недвижимость, ездите на отдых, то обязательно нужно говорить на
болгарском .
В процессе обучения на курсах болгарского языка Вы сможете не только изучить язык, но и познакомиться с
особенностями, нравом и бытом болгарского народа.
Интересно изучать язык, с которым есть общий алфавит и в котором слова читаются так же, как у русского, но имеют
другое значение.
На курсах происходит ознакомление курсистов с общественными, культурными, экономическими и историческими
реалиями Болгарии, с целью максимально комфортной и быстрой адаптации в языковой среде.
Для обучения Вам не надо покупать учебник , т.к. наша школа предлагает свою систему обучения и методику.
Наша методика , которая предлагаем -очень современяя и актуальная . Она
заключается в совмещении коммуникативного подхода с логическим и естественным освоением необходимого
лексико-грамматического и фонетического материала .
Обучение предусматривает комплекс аспектов:
Грамматика
Фонетика
Практика речи
Чтение
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Аудирование
При индивидуальном обучении, методика выстраивается с учетом Ваших пожеланий. Индивидульное обучение может
проводиться в офисе курсиста в удобное для Вас время.
Школа Абилити предлагает несколько программ обучения на курсах болгарского языка:
общий курс болгарского
курс делового болгарского
разговорный курс для усовершенствования навыков владения болгарским языком .
Длительность каждого уровня обучения 20 академических часов (2 месяца).
По окончании программы выдается свидетельство, с указанием курса и количества часов.
Учебные пособия входят в цену курса обучения.
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu

http://obiavidnes.com/obiava/86249/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
Езикова школа Абилити предлага групово и индивидуално обучение по английски, немски , френски и руски за всички нива.
Подготовка за сертификати .
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
3 месеца /неинтензивен курс/,
1 месец /интензивен курс/
Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Цена от 100 лв. на ниво.
Посещенията са
2 пъти в седмицата по 3 уч. часа - от понеделник до петък
съботно-неделен вариант.
Курсовете са съобразени със свободното време на обучаващите се.
Предлагаме и индивидуално обучение. Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително
съставен учебен план.
Предлагаме
- съвременно оборудвани учебни зали,
квалифицирани преподаватели
-отлични възможности за обучение
Удостоверение за покрито ниво
Безплатни тестове
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 02/953 08 87 ; 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/86248/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

Онлайн магазин за луксозни подаръци за всеки Един Ден
Магазин за луксозни подаръци за всеки Един Ден Направете луксозен подарък на себе си или на Ваш близък. Голямо
разнообразие от луксозни подаръци за мъже и жени. Парти артикули за Вашето дете, както и продукти изработени от
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български майстори- заначтчии. Предлага и гравиране на текстове и пожелания.
http://obiavidnes.com/obiava/86247/onlayn-magazin-za-luksozni-podaryci-za-vseki-edin-den

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

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
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5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
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/86246/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata

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

**0882551735*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -топлоизолация. -обръщане
покрай pvc д
0882551735
фини шпакловки.
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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 0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/86245/0882551735--fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--lateks--toploizolaciya--o

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

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)
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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/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 !
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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
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
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начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
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 !
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
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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.
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 !
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Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
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/86240/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata-otgovornost-za-1-
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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

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
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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

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

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/
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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.
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

SoundBar система Philips HTL9100
SoundBar система Philips HTL9100, 5.1 канална, черна, безжични колони
http://obiavidnes.com/obiava/86221/soundbar-sistema-philips-htl9100

Страница 110/110

