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КАСЕТА Brother LC-525 XL Cyan Ink Cartridge High Yield for DCP-J100
КАСЕТА Brother LC-525 XL Cyan Ink Cartridge High Yield for DCP-J100, DCP-J105, MFC-J200
http://obiavidnes.com/obiava/86936/kaseta-brother-lc-525-xl-cyan-ink-cartridge-high-yield-for-dcp-j100

КАСЕТА Brother LC-525 XL Magenta Ink Cartridge High Yield for DCP-J100
КАСЕТА Brother LC-525 XL Magenta Ink Cartridge High Yield for DCP-J100, DCP-J105, MFC-J200
http://obiavidnes.com/obiava/86935/kaseta-brother-lc-525-xl-magenta-ink-cartridge-high-yield-for-dcp-j100

КАСЕТА Brother LC-525 XL Yellow Ink Cartridge High Yield for DCP-J100
КАСЕТА Brother LC-525 XL Yellow Ink Cartridge High Yield for DCP-J100, DCP-J105, MFC-J200
http://obiavidnes.com/obiava/86934/kaseta-brother-lc-525-xl-yellow-ink-cartridge-high-yield-for-dcp-j100

КАСЕТА Brother LC-529 XL Black Ink Cartridge High Yield for DCP-J100
КАСЕТА Brother LC-529 XL Black Ink Cartridge High Yield for DCP-J100, DCP-J105, MFC-J200
http://obiavidnes.com/obiava/86933/kaseta-brother-lc-529-xl-black-ink-cartridge-high-yield-for-dcp-j100

Зарядно за кола PNY Rapid USB Car Charger
Зарядно за кола PNY Rapid USB Car Charger, 12-18V към 1x USB А(ж), 2.1A, bql
http://obiavidnes.com/obiava/86932/zaryadno-za-kola-pny-rapid-usb-car-charger

120GB
120GB, PNY Optima, SSD 2.5" (6.35 cm), SATA 3 6GB/S, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/86931/120gb-pny-optima-ssd-25-635-cm-sata-3-6gbs-3g-garanciya

240GB
240GB, PNY Optima, SSD 2.5" (6.35 cm), SATA 3 6GB/S, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/86930/240gb-pny-optima-ssd-25-635-cm-sata-3-6gbs-3g-garanciya

10.1" (25.65cm) Samsung Tablet SM-T520 Galaxy Tab Pro
10.1" (25.65cm) Samsung Tablet SM-T520 Galaxy Tab Pro, 16GB, WiFi, Черен
http://obiavidnes.com/obiava/86928/101-2565cm-samsung-tablet-sm-t520-galaxy-tab-pro

Фризьорски салон в кв. Дървеница дава под наем място за козметик.
Фризьорски салон в кв. Дървеница дава под наем място за козметик.Мястото за козметик разполага с кошетка и комбайн
8/1 ,електроепилация,нагреватели за кола маска 2 бр. цена на наем 200
лв..За повече информация на
тел:0898607850;0884195574
http://obiavidnes.com/obiava/86963/frizyorski-salon-v-kv-dyrvenica-dava-pod-naem-myasto-za-kozmetik

Фризьорски салон в кв. Дървеница дава под наем място за козметик.
Фризьорски салон в кв. Дървеница дава под наем място за козметик.Мястото за козметик разполага с кошетка и комбайн
8/1 ,електроепилация,нагреватели за кола маска 2 бр. цена на наем 200
лв..За повече информация на
тел:0898607850;0884195574
http://obiavidnes.com/obiava/86962/frizyorski-salon-v-kv-dyrvenica-dava-pod-naem-myasto-za-kozmetik

Фризьорски салон в кв. Дървеница дава под наем място за козметик.
Фризьорски салон в кв. Дървеница дава под наем място за козметик.Мястото за козметик разполага с кошетка и комбайн
8/1 ,електроепилация,нагреватели за кола маска 2 бр. цена на наем 200
лв..За повече информация на
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тел:0898607850;0884195574
http://obiavidnes.com/obiava/86961/frizyorski-salon-v-kv-dyrvenica-dava-pod-naem-myasto-za-kozmetik

Фризьорски салон в кв. Дървеница дава под наем място за козметик.
Фризьорски салон в кв. Дървеница дава под наем място за козметик.Мястото за козметик разполага с кошетка и комбайн
8/1 ,електроепилация,нагреватели за кола маска 2 бр. цена на наем 200
лв..За повече информация на
тел:0898607850;0884195574
http://obiavidnes.com/obiava/86960/frizyorski-salon-v-kv-dyrvenica-dava-pod-naem-myasto-za-kozmetik

Фризьорски салон в кв. Дървеница дава под наем място за козметик.
Фризьорски салон в кв. Дървеница дава под наем място за козметик.Мястото за козметик разполага с кошетка и комбайн
8/1 ,електроепилация,нагреватели за кола маска 2 бр. цена на наем 200
лв..За повече информация на
тел:0898607850;0884195574
http://obiavidnes.com/obiava/86959/frizyorski-salon-v-kv-dyrvenica-dava-pod-naem-myasto-za-kozmetik

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ + ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
Адвокатска кантора Търговско Право - ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно
Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското/фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
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6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/86958/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata-otgovornost-za-1-

Фризьорски салон в кв. Дървеница дава под наем място за козметик.
Фризьорски салон в кв. Дървеница дава под наем място за козметик.Мястото за козметик разполага с кошетка и комбайн
8/1 ,електроепилация,нагреватели за кола маска 2 бр. цена на наем 200
лв..За повече информация на
тел:0898607850;0884195574
http://obiavidnes.com/obiava/86957/frizyorski-salon-v-kv-dyrvenica-dava-pod-naem-myasto-za-kozmetik

"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 !
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Освобождаваме от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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/86956/kupuvame-biznes--eood-ood-sd-ad-ead-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-

"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 СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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

Страница 5/120

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

07.09.2014

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/86955/kupuvame-eood-ood-sd-ad-ead-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-otgovornost-

ТЪРГОВСКО ПРАВО - "КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ ! ОСВОБОЖДАВАМЕ
ОТ СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
Адвокатска кантора Търговско Право - ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно
Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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
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ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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
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http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/86954/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna-o

ТЪРГОВСКО ПРАВО - КУПУВАМЕ БИЗНЕС... АД, СД, ЕАД, ООД, ЕООД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ
и ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
Адвокатска кантора Търговско Право - ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно
Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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/86953/tyrgovsko-pravo---kupuvame-biznes-ad-sd-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya-i-osv

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 СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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/86952/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya-predlagame-perfekt

10.1" (25.65cm) Samsung Tablet SM-T525 Galaxy Tab Pro
10.1" (25.65cm) Samsung Tablet SM-T525 Galaxy Tab Pro, 16GB, WiFi, Бял
http://obiavidnes.com/obiava/86926/101-2565cm-samsung-tablet-sm-t525-galaxy-tab-pro

10.1" (25.65cm) Samsung Tablet SM-T525 Galaxy Tab Pro
10.1" (25.65cm) Samsung Tablet SM-T525 Galaxy Tab Pro, 16GB, WiFi, Черен
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http://obiavidnes.com/obiava/86925/101-2565cm-samsung-tablet-sm-t525-galaxy-tab-pro

Investconsult Group-Продажба На Фирми
Investconsult Group-"КУПУВАМЕ" ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА 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.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на
страната.
Investconsult Group
тел.0897558320 0876746035 http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/86951/investconsult-group-prodajba-na-firmi

Investconsult Group-Продажба На Фирми
Investconsult Group-"КУПУВАМЕ" ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА 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.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на
страната.
Investconsult Group
тел.0897558320 0876746035 http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/86950/investconsult-group-prodajba-na-firmi

Investconsult Group-Продажба На Фирми
Investconsult Group-"КУПУВАМЕ" ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
Правни и бизнес - консултанти специализирани в предоставянето на професионални юридически, финансово - счетоводни,
административни и консултантски услуги за корпоративни клиенти.
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Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително
такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за ревизия, ревизионен
доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата,
общините 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.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на
страната.
Investconsult Group
тел.0897558320 0876746035 http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/86949/investconsult-group-prodajba-na-firmi

10.5" (26.67 cm) Samsung Tablet SM-T800 GALAXY TAB S
10.5" (26.67 cm) Samsung Tablet SM-T800 GALAXY TAB S, 16GB, WiFi, цвят Бронзов
http://obiavidnes.com/obiava/86923/105-2667-cm-samsung-tablet-sm-t800-galaxy-tab-s

Покриви-Строеж на покриви-Ремонт на покриви.
Извършвани услуги:
- Ремонт на покриви
- Хидроизолация
- Пренареждане на керемиди
- Поставяне на хоризонтални и вертикални улуци
- Водосточни тръби
- Битумни керемиди
- Повдигане на тавански стай
- Изграждане на нови покривни конструкции
- Тенекеджийски услуги
- Измазване на капаци и комини
- На добра цена и гаранция
- Тел:0895460909
РАБОТИМ В ЦЯЛАТА СТРАНА!
http://obiavidnes.com/obiava/86948/pokrivi-stroej-na-pokrivi-remont-na-pokrivi

10.5" (26.67 cm) Samsung Tablet SM-T805 GALAXY TAB S
10.5" (26.67 cm) Samsung Tablet SM-T805 GALAXY TAB S, 16GB, WiFi, Бял
http://obiavidnes.com/obiava/86914/105-2667-cm-samsung-tablet-sm-t805-galaxy-tab-s

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/86947/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Investconsult Group-Продажба На Фирми
Investconsult Group-"КУПУВАМЕ" ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
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Правни и бизнес - консултанти специализирани в предоставянето на професионални юридически, финансово - счетоводни,
административни и консултантски услуги за корпоративни клиенти.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително
такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за ревизия, ревизионен
доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата,
общините или доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА
РЕГИСТРАЦИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИНАНСОВА, ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на
страната.
Investconsult Group
тел.0897558320 0876746035 http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/86946/investconsult-group-prodajba-na-firmi

"КУПУВАМЕ" ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ-ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
Investconsult Group-"КУПУВАМЕ" ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА 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.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на
страната.
Investconsult Group
тел.0897558320 0876746035 http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/86945/kupuvame-tyrgovski-predpriyatiya-firmi-sys-zadyljeniya-

10.5" (26.67 cm) Samsung Tablet SM-T805 GALAXY TAB S
10.5" (26.67 cm) Samsung Tablet SM-T805 GALAXY TAB S, 16GB, WiFi, цвят Бронзов
http://obiavidnes.com/obiava/86911/105-2667-cm-samsung-tablet-sm-t805-galaxy-tab-s

12.2" (30.99 cm) Samsung Tablet SM-T9050 Galaxy Tab Pro
12.2" (30.99 cm) Samsung Tablet SM-T9050 Galaxy Tab Pro, WiFi, Бял
http://obiavidnes.com/obiava/86902/122-3099-cm-samsung-tablet-sm-t9050-galaxy-tab-pro

8.4" (21.34cm) Samsung Tablet SM-T320 Galaxy Tab Pro
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8.4" (21.34cm) Samsung Tablet SM-T320 Galaxy Tab Pro, 16GB, WiFi, Черен
http://obiavidnes.com/obiava/86901/84-2134cm-samsung-tablet-sm-t320-galaxy-tab-pro

ТЪРГОВСКО ПРАВО - "КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ + ОСВОБОЖДАВАМЕ
ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
Адвокатска кантора Търговско Право - ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно
Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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/86944/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata

8.4" (21.34cm) Samsung Tablet SM-T325 Galaxy Tab Pro
8.4" (21.34cm) Samsung Tablet SM-T325 Galaxy Tab Pro, 16GB, WiFi, Бял
http://obiavidnes.com/obiava/86900/84-2134cm-samsung-tablet-sm-t325--galaxy-tab-pro

8.4" (21.34cm) Samsung Tablet SM-T700 GALAXY TAB S
8.4" (21.34cm) Samsung Tablet SM-T700 GALAXY TAB S, 16GB, WiFi, цвят Бронзов
http://obiavidnes.com/obiava/86899/84-2134cm-samsung-tablet-sm-t700-galaxy-tab-s

8.4" (21.34cm) Samsung Tablet SM-T705 GALAXY TAB S
8.4" (21.34cm) Samsung Tablet SM-T705 GALAXY TAB S, 16GB, WiFi, цвят Бронзов
http://obiavidnes.com/obiava/86898/84-2134cm-samsung-tablet-sm-t705-galaxy-tab-s

Строители и общи работници-Чехия
Набор на персонал за работа в стройтелството за Чехия, майстори и общи
работници широко спектърен профил: Зидаро мазачи , гипсокартон, фаянс и
теракот, хидроизолация-6 евро на час, арматуристи, куфражисти-5 евро на
час , топлоизолация 9-12 евро на квадрат , общи работници-4 евро на
час.10 часов работен ден 6 дена в седмицата.Подсигорена е квартира,
сключва се постоянен трудов договор, не се изисква владеенето на език
http://obiavidnes.com/obiava/86943/stroiteli-i-obshti-rabotnici-chehiya

свободни работни позиций
Набираме персонал за работа в Чехия на следните позиций: Мъже , жени , семейства до 50 год. за работа във фабрика за
парфюми - чисто заплащане 850 евро , месокомбинат - 900 евро , дърводелски цех - мебелисти ( 1200 евро ) общи
работници - 850 евро , кулокранисти с опит минимум 5 год. и 50-60% чешки език ( 1300 евро ) , шлосери за завод Шкода (
1200 евро ) , майстори строители широкоспектърен профил ( от 1100 - 1500 евро ) , заварчици на СО2 и аргон ( 1200 -
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1600 евро ) , електрод ( 1000 евро ) , селско стопанство и животновъдство ( 1000 евро ) , оранжерии ( 900 евро ) ,
складови работници от 20-30 год. за складовете на Пенни Маркет , Билла , Кауфланд , Теско и Алберт ( 950 евро ) ,
монтажници на алуминиева и ПВЦ дограма ( 1100 евро ) , шофьори с кат. "С" ( 900 евро ) , цех за сухо боядисване ( 1000
евро ) , завод на Кока Кола ( 900 евро) . Към всички оферти се дава седмичен аванс до първа заплата от 1000 - 1500 чкр (
40 -60 евро ) . Заплатата е на следващия месец от 10-20 число за предходния. Трудов договор , осигуровки , подсигурена
квартира ( към някои от офертите е безплатна )
http://obiavidnes.com/obiava/86942/svobodni-rabotni-poziciy

8.4" (21.34cm) Samsung Tablet SM-T705 GALAXY TAB S
8.4" (21.34cm) Samsung Tablet SM-T705 GALAXY TAB S, 4G,16GB, Wi-Fi, Бял
http://obiavidnes.com/obiava/86897/84-2134cm-samsung-tablet-sm-t705-galaxy-tab-s

Saitek Педали Combat Rudder Pedals
Saitek Педали Combat Rudder Pedals
http://obiavidnes.com/obiava/86941/saitek-pedali-combat-rudder-pedals-

Слушалки Saitek F.R.E.Q. CYBORG
Слушалки Saitek F.R.E.Q. CYBORG, микрофон, черен цвят
http://obiavidnes.com/obiava/86940/slushalki-saitek-freq-cyborg

Слушалки Saitek PH09 Saitek Pro Flight
Слушалки Saitek PH09 Saitek Pro Flight, геймърски, микрофон, черен
http://obiavidnes.com/obiava/86939/slushalki-saitek-ph09-saitek-pro-flight

Trust GM-2550 Joystick
Trust GM-2550 Joystick, USB
http://obiavidnes.com/obiava/86938/trust-gm-2550-joystick

Слушалки Trust Gamer Pack GM-6200 + мишка
Слушалки Trust Gamer Pack GM-6200 + мишка
http://obiavidnes.com/obiava/86937/slushalki-trust-gamer-pack-gm-6200--mishka

ЙОР АКАУНТИНГ ЕООД
Фирма “ЙОР АКАУНТИНГ“ ЕООД развива своята дейност в три основни направления – бизнес консултиране,
счетоводно обслужване и финансово-счетоводен анализ. Екипът на фирмата е изграден от уверени и амбициозни хора,
които със своята квалификация и дългогодишен опит в областта на счетоводството допринасят за развитието на
фирмата. Целта на “ЙОР АКАУНТИНГ“ ЕООД е качествено обслужване, индивидуален подход към всеки един клиент и
изграждане на взаимно партньорство в областта на счетоводството.
http://obiavidnes.com/obiava/86929/yor-akaunting-eood

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/86927/inkubatori---avtomatichni-termoregulator-s-pic-kontroler

ТЪРГОВСКО

ПРАВО

-

"ИЗКУПУВАМЕ"
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ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
Адвокатска кантора Търговско Право - ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно
Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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/86924/tyrgovsko-pravo---izkupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna

Курсове за шести клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за 6 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на шестокласници.
Изберете курсовете за 6 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/86922/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)
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• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, 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/86921/kursove-za-sedmi-klas-na-rodina

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

http://obiavidnes.com/obiava/86920/podgotovka-za-matura-na-rodina

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети.
Изберете курсовете за кандидат-студенти на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди кандидатстудентските изпити и
МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/86919/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
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Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май.
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/86918/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/86917/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
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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 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/86916/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.
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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/86915/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

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/86913/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/86912/chehiya---svobodni-rabotni-pozicii

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
www.photokoev.site90.net
http://obiavidnes.com/obiava/86909/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
www.photokoev.site90.net
http://obiavidnes.com/obiava/86910/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
www.photokoev.site90.net
http://obiavidnes.com/obiava/86908/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/86907/3d-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/86906/3d-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/86905/3d-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/86904/3d-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.
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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/86903/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite C855-12J (PSKCCE-00R001B3)
15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite C855-12J (PSKCCE-00R001B3), черен, двуядрен Pentium™ B960 2.2GHz, HD LED Display &
AMD Radeon™ HD 7610M 1GB (HDMI), 4GB, 500GB HDD, USB3.0, Windows 7 Home Premium, 2.4 kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/86896/156-3962-cm-toshiba-satellite-c855-12j-pskcce-00r001b3

Батерии за лаптоп EasyNote A32-T12
Батерии за лаптоп EasyNote A32-T12, съвместима с MX45/MX51/MX65, ASUS /X51/X58, 11.1V, Li-ion
http://obiavidnes.com/obiava/86895/baterii-za-laptop-easynote-a32-t12

Батерия за лаптоп Compal EL80
Батерия за лаптоп Compal EL80, съвместима с FL90/Gigabyte 551U, 6cell, 11.1V
http://obiavidnes.com/obiava/86894/bateriya-za-laptop-compal-el80

Acer NB FSP Tip Adapter
Acer NB FSP Tip Adapter
http://obiavidnes.com/obiava/86893/acer-nb-fsp-tip-adapter-

Батерия за лаптоп Acer LI-ION 6CELL 4400
Батерия за лаптоп Acer LI-ION 6CELL 4400, съвместима с AO255, AO260
http://obiavidnes.com/obiava/86892/bateriya-za-laptop-acer-li-ion-6cell-4400

Чанта за лаптоп Asus MIDAS CK до 16" (40
Чанта за лаптоп Asus MIDAS CK до 16" (40,64сm), черен
http://obiavidnes.com/obiava/86891/chanta-za-laptop-asus-midas-ck-do-16-40

Чанта за лаптоп Asus NEREUS до 16" (40
Чанта за лаптоп Asus NEREUS до 16" (40,64сm), черен
http://obiavidnes.com/obiava/86890/chanta-za-laptop-asus-nereus-do-16-40

Чанта за лаптоп Asus STREAMLINE MSNGR до 16" (40
Чанта за лаптоп Asus STREAMLINE MSNGR до 16" (40,64сm), черен
http://obiavidnes.com/obiava/86889/chanta-za-laptop-asus-streamline-msngr-do-16-40

Охлаждаща поставка за лаптоп
Охлаждаща поставка за лаптоп, Thermaltake Massive, 80mm FAN до 17"
http://obiavidnes.com/obiava/86888/ohlajdashta-postavka-za-laptop

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 СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското/фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
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17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/86887/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata

Поставка за лаптоп
Поставка за лаптоп, Thermaltake Gorb до 17"
http://obiavidnes.com/obiava/86886/postavka-za-laptop

Геймърски очила
Геймърски очила, GUNNAR DESMO Onyx Orange
http://obiavidnes.com/obiava/86885/geymyrski-ochila

Геймърски очила
Геймърски очила, GUNNAR DESMO Snow Onyx
http://obiavidnes.com/obiava/86884/geymyrski-ochila

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio
3DK-Studio I-Pro
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DK-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 http://superpc.site11.com
Пловдив
http://obiavidnes.com/obiava/86883/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio
3DK-Studio I-Pro
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DK-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 http://superpc.site11.com
Пловдив
http://obiavidnes.com/obiava/86882/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio
3DK-Studio I-Pro
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DK-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 http://superpc.site11.com
Пловдив
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http://obiavidnes.com/obiava/86881/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

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-

Курсове за матура и кандидат-студенти
Курсове за матура и кандидат-студенти по български език и литература, математика, история, география, химия,
биология, английски, немски, испански и италиански език.
Отлична методика на обучение, квалифицирани преподаватели с опит, малки групи или индивидуално (частни уроци),
висока успеваемост.
София – „Елина” - 0888-616-911.
За повече информация посетете: http://www.elina-av.com
http://obiavidnes.com/obiava/86880/kursove-za-matura-i-kandidat-studenti

Геймърски очила
Геймърски очила, GUNNAR INTERCEPT Ghost
http://obiavidnes.com/obiava/86879/geymyrski-ochila

Имот в село Войнягово
Имот в село Войнягово община Карлово с площ 29.360 дка.Цена по договаряне.Моля предлагайте цена при интерес
http://obiavidnes.com/obiava/86878/imot-v-selo-voynyagovo

Геймърски очила
Геймърски очила, GUNNAR INTERCEPT Onyx
http://obiavidnes.com/obiava/86877/geymyrski-ochila

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/86876/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Геймърски очила
Геймърски очила, Gunnar MLG LEGEND Chrome
http://obiavidnes.com/obiava/86875/geymyrski-ochila

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 .
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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/86874/angliyski--vtoronivopreintermediate

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/86873/angliyski--vtoronivopreintermediate

Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуална и полу – индивидуална подготовка по Английски език за
изпити IELTS ,TOEFL ,FCE в удобно за Вас време.
Продължителност - 30 занятия.
Цена – 20 лева за занятие .
Таксата за курса включва учебните материали .
Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни материали, съобразени с
нуждите на обучаващите се.
Подготовката включва интерактивни задачи, свързани с изискванията за успешно представяне на изпита за
сертифициране на познанията и уменията :
Четене, слушане и устен отговор на въпрос.
Слушане и устен отговор на въпрос.
Четене, слушане и писмен отговор на въпрос.
Във всички раздели се тестват уменията , като се правят и анализират текущи практически тестове .
Курсистите се обучават в раздела Разговор, като се запознават с типовете въпроси, критериите и изисквания за
оценяване, структурата и времетраенето на отговора .
Те се упражняват върху теста – разговор , като записват гласовете си и така анализират индивидуалното си ниво по
отношение изискванията на задачата и нейното времетраене.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/86872/podgotovka-za-izpitiieltstoeflfcecae
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cours de bulgare pour
Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/86871/cours-debulgarepourtrangers

Геймърски очила
Геймърски очила, GUNNAR MLG PHANTOM Gloss Onyx
http://obiavidnes.com/obiava/86870/geymyrski-ochila

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/86869/nemski-ezik---individualnoi-v-malki-grupi

Геймърски очила
Геймърски очила, Gunnar MLG PHANTOM Heat
http://obiavidnes.com/obiava/86868/geymyrski-ochila

Геймърски очила
Геймърски очила, GUNNAR MLG PHANTOM Neptune
http://obiavidnes.com/obiava/86867/geymyrski-ochila

Геймърски очила
Геймърски очила, Gunnar MLG PHANTOM Snow Onyx
http://obiavidnes.com/obiava/86866/geymyrski-ochila

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 !
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Освобождаваме от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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 - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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/86865/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata

Втора Многопрофилна Болница за Активно лечение - София
В София функционира Втора МБАЛ - болница със съвременен АГ блок, с диагностично отделение, кардиология.
Консултира болни и ако се налага хоспитализира пациенти. Адрес на болницата: бул. Хр. Ботев 120, телефон за връзка:
02/ 91 58 500, www.vtora-mbal.org.
http://obiavidnes.com/obiava/86864/vtora-mnogoprofilna-bolnica-za-aktivno-lechenie---sofiya

Геймърски очила
Геймърски очила, GUNNAR PPK Gloss Onyx Chrome
http://obiavidnes.com/obiava/86863/geymyrski-ochila

Имот в село Чернозем
Имот в село Чернозем Община Калояново с площ 14.947 дка.Цена по договаряне.Моля предлагайте цена при интерес
http://obiavidnes.com/obiava/86862/imot-v-selo-chernozem

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/86861/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

Геймърски очила
Геймърски очила, Gunnar PPK Lime
http://obiavidnes.com/obiava/86860/geymyrski-ochila

Терапевтичен апарат за повлияване на дископатии
Терапевтичен апарат за повлияване на дископатии
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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 .
АШИ ЕЛЕКТРОДИ
ИНФРАЧЕРВЕНА ТЕРАПИЯ
МАГНИТНА ТЕРАПИЯ
ТОПЛИННА АКУПУНКТУРНА ТЕРАПИЯ
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/86859/terapevtichen-aparat-za-povliyavane-na-diskopatii

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
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.
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Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/86858/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

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

Масажните легла "Ем Си Джи ПРО Стандарт 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв,
розов, оранжев и лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MSG-PRO Standard 2" - здрава, лесна за употреба, изключително
комфортна и удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас! Кушетката е подходяща както за всички видове
масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MSG-PRO :
O Дъжина: 192 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 20 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката "Ем Си Джи ПРО Стандарт 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал,
използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук. Масажната кушетка е тапицирана с винил водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на полимери.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/86857/masajna-kushetka-msg-pro

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение
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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/86856/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie

Геймърски очила
Геймърски очила, GUNNAR VAYPER Mercury
http://obiavidnes.com/obiava/86855/geymyrski-ochila

Геймърски очила
Геймърски очила, GUNNAR VAYPER Onyx
http://obiavidnes.com/obiava/86854/geymyrski-ochila

Компютърни очила
Компютърни очила, Gunnar Crystalline SHEADOG Onyx
http://obiavidnes.com/obiava/86853/kompyutyrni-ochila

Слънчеви очила
Слънчеви очила, Gunnar TITAN Onyx
http://obiavidnes.com/obiava/86852/slynchevi-ochila

Защитно фолио (протектор) Acer за Iconia A1-81X 7.9"
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Защитно фолио (протектор) Acer за Iconia A1-81X 7.9"
http://obiavidnes.com/obiava/86851/zashtitno-folio-protektor-acer-za-iconia-a1-81x-79

Защитно фолио (протектор) Acer за Iconia A1-830 8"
Защитно фолио (протектор) Acer за Iconia A1-830 8"
http://obiavidnes.com/obiava/86850/zashtitno-folio-protektor-acer-za-iconia-a1-830-8

Защитно фолио (протектор) Acer за Iconia A3-A10 10.1"
Защитно фолио (протектор) Acer за Iconia A3-A10 10.1"
http://obiavidnes.com/obiava/86849/zashtitno-folio-protektor-acer-za-iconia-a3-a10-101

Защитно фолио (протектор) Acer за Iconia A500 10"
Защитно фолио (протектор) Acer за Iconia A500 10"
http://obiavidnes.com/obiava/86848/zashtitno-folio-protektor-acer-za-iconia-a500-10

Защитно фолио (протектор) Acer за Iconia B1-71X 7"
Защитно фолио (протектор) Acer за Iconia B1-71X 7"
http://obiavidnes.com/obiava/86847/zashtitno-folio-protektor-acer-za-iconia-b1-71x-7

Защитно фолио (протектор) Acer за Iconia B1-72X 7"
Защитно фолио (протектор) Acer за Iconia B1-72X 7"
http://obiavidnes.com/obiava/86846/zashtitno-folio-protektor-acer-za-iconia-b1-72x-7

Защитно фолио (протектор) Acer за Iconia W3-81X 8"
Защитно фолио (протектор) Acer за Iconia W3-81X 8"
http://obiavidnes.com/obiava/86845/zashtitno-folio-protektor-acer-za-iconia-w3-81x-8

Зарядно устройство Acer за таблет
Зарядно устройство Acer за таблет, 18W A100/500
http://obiavidnes.com/obiava/86844/zaryadno-ustroystvo-acer-za-tablet

10.1" (25.65 cm) Asus MEMOTAB ME302C-1B055A
10.1" (25.65 cm) Asus MEMOTAB ME302C-1B055A, двуядрен Intel Atom™ Z2560 1.6GHz, 2GB RAM, 16GB eMMC, GPS,
AndroidTM 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/86843/101-2565-cm-asus-memotab-me302c-1b055a

7" (17.78 cm) Asus EPAD FE170CG-1A016A
7" (17.78 cm) Asus EPAD FE170CG-1A016A, двуядрен Intel Atom Multi-Core Z2520 1.2GHz, 1GB RAM, 8GB eMMC, 3G, GPS,
AndroidTM 4.3
http://obiavidnes.com/obiava/86842/7-1778-cm-asus-epad-fe170cg-1a016a

7" (17.78 cm) Asus EPAD FE170CG-6C018A
7" (17.78 cm) Asus EPAD FE170CG-6C018A, двуядрен Intel Atom Multi-Core Z2520 1.2GHz, 1GB RAM, 8GB eMMC, 3G, GPS,
AndroidTM 4.3
http://obiavidnes.com/obiava/86841/7-1778-cm-asus-epad-fe170cg-6c018a
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ТЪРГОВСКО ПРАВО - "КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ + ОСВОБОЖДАВАМЕ
ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
Адвокатска кантора Търговско Право - ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно
Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и Солидарна Отговорност за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата - Вашият ангажимент е само да си заплатите процедурата ... !!!
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 - Вашият ангажимент е само да
си заплатите процедурата ... !!!
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
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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/86840/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata

Португалски език за начинаещи – дневен курс
Учебен център Орбис организира дневен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, провежда се три пъти седмично (понеделник, сряда и петък) от 10.00 до 12.00 часа. Цена
160 лв. Начало: 03.09.2014г
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/86839/portugalski-ezik-za-nachinaeshti--dneven-kurs

Вечерен курс по португалски език
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично (понеделник и сряда) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/86838/vecheren-kurs-po-portugalski-ezik
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Френски език за средно напреднали
Учебен център Орбис организира вечерен курс по френски език, ниво B1. По време на обучението се развиват всички
езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се
акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Часовете се провеждат два пъти седмично, понеделник и
четвъртък от 18.30 до 20.30, общо 60 учебни часа. Цена 230 лв. Начало: 29.09.2014г
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/86837/frenski-ezik-za-sredno-naprednali

Курс по италиански език – C1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език, С1. В процеса на обучение се развиват всички езикови
умения – четене, писане, слушане, говорене. Продължителност 70 часа, веднъж седмично (петък) от 18.00 до 20.00 часа.
Цена 250лв. Начало: 26.09.2014г
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/86836/kurs-po-italianski-ezik--c1

7" (17.78 cm) Asus EPAD FE170CG-6D019A
7" (17.78 cm) Asus EPAD FE170CG-6D019A, двуядрен Intel Atom Multi-Core Z2520 1.2GHz, 1GB RAM, 8GB eMMC, 3G, GPS,
AndroidTM 4.3
http://obiavidnes.com/obiava/86835/7-1778-cm-asus-epad-fe170cg-6d019a

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
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• 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/86834/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/86833/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.
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НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди МАТУРИТЕ.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/86832/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
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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/86831/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

7" (17.78 cm) Asus FE170CG-1B010A
7" (17.78 cm) Asus FE170CG-1B010A, двуядрен Intel Atom Multi-Core Z2520 1.2GHz, 1GB RAM, 8GB eMMC, 3G, GPS,
AndroidTM 4.3
http://obiavidnes.com/obiava/86830/7-1778-cm-asus-fe170cg-1b010a

7" (17.78 cm) Asus MEMO7 ME176C-1A057A
7" (17.78 cm) Asus MEMO7 ME176C-1A057A, четириядрен Intel Atom™ Z3745 1.33GHz, 1GB RAM, 8GB eMMC, GPS,
AndroidTM 4.4
http://obiavidnes.com/obiava/86829/7-1778-cm-asus-memo7-me176c-1a057a

Кариерно консултиране
Кариерно консултиране за избор на професия и направление за развитие. Подходящ за ученици в 7 и 12 клас. Онлайн тест
на Magellano Universita и две срещи с кариерен консултант. Разумният начин да разберете в какво сте най-добри и да не
учите напразно! Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение. Можете да се запишете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/86828/karierno-konsultirane

Тренинг изпити
Пакет пробни изпити или еднократно явяване по всички предмети за матура и кандидатстване след 7 и 12 клас.
Най-добрият начин да тренирате в реалния формат на изпита, който ви предстои. Оценяване по изпитните критерии.
Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение. Разумна цена. Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/86827/trening-izpiti

Индивидуални уроци по всички предмети в училище
Индивидуални уроци по всички предмети в училище. Целогодишна подготовка за деца от 5 до 12 клас. Помощ за качване
на нивото в училище и повишаване на оценките, подготовка за контролни и класни работи. Стриктно следване на
училищната програма и подробно преподаване на целия материал. Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за
посещение. Разумна цена. Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/86826/individualni-uroci-po-vsichki-predmeti-v-uchilishte

7" (17.78 cm) Asus MEMO7 ME176C-1B056A
7" (17.78 cm) Asus MEMO7 ME176C-1B056A, четириядрен Intel Atom™ Z3745 1.33GHz, 1GB RAM, 8GB eMMC, GPS,
AndroidTM 4.4
http://obiavidnes.com/obiava/86825/7-1778-cm-asus-memo7-me176c-1b056a

Курсове и индивидуални уроци по френски език
Курсове и индивидуални уроци по френски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системата ECHO. Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение; разумна цена и
разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика! Издаване на сертификат за всяко
ниво.Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/86824/kursove-i-individualni-uroci-po-frenski-ezik
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Курсове и индивидуални уроци по италиански език
Курсове и индивидуални уроци по италиански език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системата Progetto Italiano. Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение; разумна цена
и разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика! Издаване на сертификат за всяко
ниво.Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/86823/kursove-i-individualni-uroci-po-italianski-ezik

Курсове и индивидуални уроци по английски език
Курсове и индивидуални уроци по английски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системите на издателство „Оксфорд” – New English file / Solutions. Удобни офиси в центъра на София;
гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по
езика! Издаване на сертификат за всяко ниво. Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/86822/kursove-i-individualni-uroci-po-angliyski-ezik

Курсове и индивидуални уроци по немски език
Курсове и индивидуални уроци по немски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системите на издателство „Хюбер” –Schritte International/ Ciel/ Lagune и др.Удобни офиси в центъра на
София; гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви
ниво по езика! Издаване на сертификат за всяко ниво.Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/86821/kursove-i-individualni-uroci-po-nemski-ezik

Курсове за 6 клас по БЕЛ и Математика
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/86820/kursove-za-6-klas-po-bel-i-matematika

Курсове за 7 клас по БЕЛ и Математика
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/86819/kursove-za-7-klas--po-bel-i-matematika

Матура по всички предмети
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/86818/matura-po-vsichki-predmeti

Английски и немски език за матура и кандидат-студенти
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!
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http://obiavidnes.com/obiava/86817/angliyski-i-nemski-ezik-za-matura-i-kandidat-studenti

Химия и биология за матура и кандидат-студенти
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/86816/himiya-i-biologiya-za-matura-i-kandidat-studenti

География за матура и КС
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
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/86815/geografiya-za-matura-i-ks

Математика за матура и КС
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/86814/matematika-za-matura-i-ks

БЕЛ и ИСТОРИЯ за матура и кандидат-студенти
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/86813/bel-i-istoriya-za-matura-i-kandidat-studenti

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.
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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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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/86811/razgovoren-angliyski

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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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
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/86809/tyrgovsko-pravo---kupuvame-biznes-ad-sd-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya-i-osv

Bulgarian for foreigners
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian for foreigner speakers through the following
languages:
- English
- French
-Russian
The studies include all levels – from basics (A1) to experts (C1).
If you own a business here, bought a house or you have just decided to live here, in those cases it is necessary to start learning
Bulgarian for your daily contacts and normal lifestyle.
During your process of learning Bulgarian you also will get knowledge in Bulgarian customs, daily life, special features of
Bulgarian psychology. The reason to do this is because you get in comfort with better and faster adaptation in the new foreign
language area.
No textbook is needed - the language school offers its own learning system and methods - free for our students. Methods we offer
are modern and based on the communication approach and logical assimilation to the lexical and phonetic skills you need . In our
system we offer complex of well balanced :
Grammar
Phonetic
Speaking
Reading
Listening
Individual lessons are referred to individual necessities and profession of every student . Individual lessons are in a suitable for you
time and day , we offer also an opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student..
Ability language school offers some different programs for learning Bulgarian .
General Bulgarian course
Business course
Speaking course to develop and improve your skills in Bulgarian speech .
Each level’s duration is 30 hours (45 min) / 15 sessions ( 90 min. ) – twice a week – 2 months . The price for session is 20 levas .
At the end of every level you could receive a certificate which are shown how many hours you attend and your personal language
abilities in Bulgarian .
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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/86808/bulgarian-for-foreigners

"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
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10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/86807/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata-otgovornost-za-1-

"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
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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/86806/kupuvame-biznes--eood-ood-sd-ad-ead-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-

Руски език- Индивидуално и в малки групи
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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/86805/ruski-ezik-individualnoiv-malki-grupi

Разговорен Английски с бизнес насоченост
Езикова школа Абилити организира курс по разговорен Английски с бизнес насоченост . Учебните материали са по
системата за бизнес английски на Oxford University . Курсът е предназначен за курсисти, завършили първо ниво бизнес
английски (Elementary) и има за цел поддържане и усъвършенстване на придобитите знания.
Включени са аудио и видео уроци в учебния план .
Заниманията са : понеделник от 18.30 до 20.30
Продължителност на курса – 30 учебни часа
Цена : 150 лева
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
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/86804/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

7" (17.78 cm) Asus MEMO7 ME176C-1C050A
7" (17.78 cm) Asus MEMO7 ME176C-1C050A, четириядрен Intel Atom™ Z3745 1.33GHz, 1GB RAM, 8GB eMMC, GPS,
AndroidTM 4.4
http://obiavidnes.com/obiava/86803/7-1778-cm-asus-memo7-me176c-1c050a

Investconsult Group-Продажба На Фирми
Investconsult Group-Продажба На Фирми-Съдействие при продажба на фирми със задължения.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
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доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИНАНСОВА, ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
Investconsult Group
тел.0897558320 0876746035 http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/86802/investconsult-group-prodajba-na-firmi

Investconsult Group-Продажба На Фирми
Investconsult Group-Продажба На Фирми-Съдействие при продажба на фирми със задължения.
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.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
Investconsult Group
тел.0897558320 0876746035 http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/86801/investconsult-group-prodajba-na-firmi

7" (17.78 cm) Asus MEMO7 ME176C-1D050A
7" (17.78 cm) Asus MEMO7 ME176C-1D050A, четириядрен Intel Atom™ Z3745 1.33GHz, 1GB RAM, 8GB eMMC, GPS,
AndroidTM 4.4
http://obiavidnes.com/obiava/86800/7-1778-cm-asus-memo7-me176c-1d050a

Циклене на паркет Стара Загора
Професионално, безпрахово циклене на естествен паркет и дюшеме с последен модел валови и дискови машини Bona.
Фирма Акция 2010 предлага безпрахово циклене на естествен паркет, лакиране, редене и фугиране и безплатна
консултация с екип от професионалисти. Работим без почивен ден. Нашите професионалисти с дългогодишен опит в
тази дейност гарантират безупречен резултат. Заповядайте в офиса ни, за да се уверите в качеството на мострите от
естествен паркет. Разполагаме и с пълна гама от лакове, чрез които Вашият под ще се превърне в огледало на дома Ви.
http://obiavidnes.com/obiava/86799/ciklene-na-parket-stara-zagora

Циклене на паркет Бургас с технологично оборудване
Фирма Акция 2010 извършва професионално безпрахово циклене, редене, пренареждане, шлайфане, фугиране, лакиране на
естествен паркет и дюшеме. Използваме професионални дискови и валови машини с марка Bona, модел 2013 г., които
свеждат отделянето на прахообразни частици до минимум. Шлайфането с професионални дискови машини премахва
напълно всички дефекти и полира идеално дървото. След цикленето и шлайфането повърхността е готова за полагане на
лакове, масла и други покрития, които осигуряват необходимата защита на паркета. Разполагаме с пълна гама маркови
лакове Bona, чрез които подовите настилки се предпазват от надраскване, износване, захабяване и се постига
дълготраен естетически вид и удобство при поддръжка. тел.:0894/830138
http://obiavidnes.com/obiava/86798/ciklene-na-parket-burgas-s-tehnologichno-oborudvane
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Циклене на паркет Пловдив
Направете Вашия дом красив и уютен. Акция 2010 ще се погрижи за това.Циклене, редене, пренареждане, шлайфане на
паркети. Професионално, безпрахово циклене на естествен паркет и дюшеме с последен модел валови и дискови машини
Bona.
Работим без почивен ден.Безплатни консултации от професионалисти.
http://ciklene-parket-plovdiv.com/
http://obiavidnes.com/obiava/86797/ciklene-na-parket-plovdiv

7" (17.78 cm) Asus MEMO7 ME176C-1E052A
7" (17.78 cm) Asus MEMO7 ME176C-1E052A, четириядрен Intel Atom™ Z3745 1.33GHz, 1GB RAM, 8GB eMMC, GPS,
AndroidTM 4.4
http://obiavidnes.com/obiava/86796/7-1778-cm-asus-memo7-me176c-1e052a

Ремонт на покриви-Пловдив
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0888 432 962- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/86795/remont-na-pokrivi-plovdiv

Ремонт на покриви-София
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0888 432 962- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/86794/remont-na-pokrivi-sofiya

6" (15.24 cm) Asus NOTE6 ME560CG/BK
6" (15.24 cm) Asus NOTE6 ME560CG/BK, двуядрен Intel Atom™ Z2580 2GHz, 2GB RAM, 16GB eMMC, 3G, GPS, AndroidTM
4.2
http://obiavidnes.com/obiava/86793/6-1524-cm-asus-note6-me560cgbk

Имот в село Пъдарово
Имот в село Пъдарово община Брезово с площ 19.454 дка.Цена по договаряне.Моля предлагайте цена при интерес
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http://obiavidnes.com/obiava/86792/imot-v-selo-pydarovo

6" (15.24 cm) Asus NOTE6 ME560CG/BK
6" (15.24 cm) Asus NOTE6 ME560CG/BK, двуядрен Intel Atom™ Z2580 2GHz, 2GB RAM, 32GB eMMC, 3G, GPS, AndroidTM
4.2
http://obiavidnes.com/obiava/86791/6-1524-cm-asus-note6-me560cgbk

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
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11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
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/86790/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata

6" (15.24 cm) Asus NOTE6 ME560CG/WH
6" (15.24 cm) Asus NOTE6 ME560CG/WH, двуядрен Intel Atom™ Z2580 2GHz, 2GB RAM, 16GB eMMC, 3G, GPS, AndroidTM
4.2
http://obiavidnes.com/obiava/86789/6-1524-cm-asus-note6-me560cgwh

6" (15.24 cm) Asus NOTE6 ME560CG/WH
6" (15.24 cm) Asus NOTE6 ME560CG/WH, двуядрен Intel Atom™ Z2580 2GHz, 2GB RAM, 32GB eMMC, 3G, GPS, AndroidTM
4.2
http://obiavidnes.com/obiava/86788/6-1524-cm-asus-note6-me560cgwh

10"(25.4 cm) Slate 10 HD 3603eu Tablet
10"(25.4 cm) Slate 10 HD 3603eu Tablet, 3G, двуядрен Marvell® PXA986 1.2 GHz, Multi-touch HD LED, 1GB RAM, 32GB
eMMC, 5.0&2.0 Mpix camera, GPS, WiFi, Android, 630g., 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/86787/10254-cm-slate-10-hd-3603eu-tablet

17.3" (43.94 cm) Asus X750LN-T4047
17.3" (43.94 cm) Asus X750LN-T4047, черен, двуядрен Intel® Core™ i3 4010U 1.7 GHz, FULL HD LED Display & GeForce GT
840M 2GB (HDMI), 4GB, 1TB HDD, 2x USB 3.0, Free DOS, 2.8 kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/86786/173-4394-cm-asus-x750ln-t4047

15.6"(39.62 cm) Fujitsu Lifebook E753
15.6"(39.62 cm) Fujitsu Lifebook E753, сребсрист, четириядрен Intel® Core™ i7 3632QM 2.2/3.2 GHz, HD LED Display
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(DP),3G , 4GB, 500GB SSHD & 8GB SSD, 3x USB3.0, Windows 8.1 Pro, 1.9 kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/86785/1563962-cm-fujitsu-lifebook-e753

15.6"(39.62 cm) HP 15-g099su
15.6"(39.62 cm) HP 15-g099su, черен, двуядрен AMD E1-6010 1.32GHz, HD BV flat & AMD Radeon R2, 4GB DDR3L, 500GB
HDD, DVDRW, WiFi, USB 3.0, Windows 8.1, 2.23 kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/86784/1563962-cm-hp-15-g099su

15.6"(39.62 cm) HP 15-r098su
15.6"(39.62 cm) HP 15-r098su, черен, двуядрен Intel® Celeron® N2830 2.16GHz, HD BV flat & Intel HD Graphics, 4GB DDR3L,
750GB HDD, DVDRW, WiFi, USB 3.0, Win 8.1 64bit, 2.23 kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/86783/1563962-cm-hp-15-r098su

17.3" (43.94 cm) Lenovo Z710 (59434043)
17.3" (43.94 cm) Lenovo Z710 (59434043), черен, четириядрен Intel Core i7 4710MQ 2.5/3.5 GHz, FULL HD Display &
NVIDIA® Geforce 840M 2GB (HDMI), 8GB, 1TB HDD, USB3.0, Free DOS, 2.9kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/86782/173-4394-cm-lenovo-z710-59434043

Калъф Acer за таблет A1-81X до 7.9" (20.06 cm)
Калъф Acer за таблет A1-81X до 7.9" (20.06 cm), "бележник", черен
http://obiavidnes.com/obiava/86781/kalyf-acer-za-tablet-a1-81x-do-79-2006-cm

Калъф Acer за таблет A1-81X до 7.9" (20.06 cm)
Калъф Acer за таблет A1-81X до 7.9" (20.06 cm), "джоб", черен/зелен
http://obiavidnes.com/obiava/86780/kalyf-acer-za-tablet-a1-81x-do-79-2006-cm

Калъф Acer за таблет A3-A10 до 10.1" (25.65 cm)
Калъф Acer за таблет A3-A10 до 10.1" (25.65 cm), "бележник", син
http://obiavidnes.com/obiava/86779/kalyf-acer-za-tablet-a3-a10-do-101-2565-cm

СИГУРНА РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточсти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За
информация и записване сме на вашите услуги всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/86778/sigurna-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ГАРАНТИРАНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточсти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
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договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За
информация и записване сме на вашите услуги всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/86777/chehiya-garantirana-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-i-posrednici-v-by

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточсти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За
информация и записване сме на вашите услуги всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/86776/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-i-posrednici-v

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА РАБОТИМ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И
КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточсти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За
информация и записване сме на вашите услуги всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/86775/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva--rabotim-bez-posrednici-i-komision-v-byl

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА РАБОТИМ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И
КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточсти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За
информация и записване сме на вашите услуги всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/86774/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva--rabotim-bez-posrednici-i-komision-v-byl

ЧЕХИЯ-ЛЕГАЛНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточсти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За
информация и записване сме на вашите услуги всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/86773/chehiya-legalna-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

Страница 59/120

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

07.09.2014

ЧЕХИЯ-ЛЕГАЛНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточсти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За
информация и записване сме на вашите услуги всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/86772/chehiya-legalna-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

ПРЕДЛАГАМЕ РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточсти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За
информация и записване сме на вашите услуги всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/86771/predlagame-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

ПРЕДЛАГАМЕ РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточсти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За
информация и записване сме на вашите услуги всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/86770/predlagame-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

СИГУРНА РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточсти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За
информация и записване сме на вашите услуги всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/86769/sigurna-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-v-bylgariya

СИГУРНА РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
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металургичен
цех,завод
за
авточсти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За
информация и записване сме на вашите услуги всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/86768/sigurna-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-v-bylgariya

СИГУРНА РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточсти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За
информация и записване сме на вашите услуги всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/86767/sigurna-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ГАРАНТИРАНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточсти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За
информация и записване сме на вашите услуги всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/86766/chehiya-garantirana-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-i-posrednici-v-by

ЧЕХИЯ-ГАРАНТИРАНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточсти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За
информация и записване сме на вашите услуги всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/86765/chehiya-garantirana-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-i-posrednici-v-by

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточсти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За
информация и записване сме на вашите услуги всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
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http://obiavidnes.com/obiava/86764/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-i-posrednici-v

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточсти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За
информация и записване сме на вашите услуги всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/86763/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-i-posrednici-v

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточсти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За
информация и записване сме на вашите услуги всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/86762/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-i-posrednici-v

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточсти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За
информация и записване сме на вашите услуги всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/86761/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-i-posrednici-v

Калъф Acer за таблет A3-A10 до 10.1" (25.65 cm)
Калъф Acer за таблет A3-A10 до 10.1" (25.65 cm), "бележник", черeн, с клавиатура
http://obiavidnes.com/obiava/86760/kalyf-acer-za-tablet-a3-a10-do-101-2565-cm

Калъф Acer за таблет A3-A10 до 10.1" (25.65 cm)
Калъф Acer за таблет A3-A10 до 10.1" (25.65 cm), "бележник", червен
http://obiavidnes.com/obiava/86759/kalyf-acer-za-tablet-a3-a10-do-101-2565-cm

Калъф Acer за таблет B1-72X до 7" (17.78 cm)
Калъф Acer за таблет B1-72X до 7" (17.78 cm), "бележник", бял
http://obiavidnes.com/obiava/86758/kalyf-acer-za-tablet-b1-72x-do-7-1778-cm
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Калъф Acer за таблет B1-72X до 7" (17.78 cm)
Калъф Acer за таблет B1-72X до 7" (17.78 cm), "бележник", черeн
http://obiavidnes.com/obiava/86757/kalyf-acer-za-tablet-b1-72x-do-7-1778-cm

От 09.09 - ИСПАНСКИ ЕЗИК /1 ниво/ в Център МАКСИМА!
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – гр. Стара Загора, предлага на своите клиенти курсове по Испански
език за начинаещи / 1 ниво, А1 / в рамките на 80 учебни часа.
С Вас ще работят КВАЛИФИЦИРАНИ И ОПИТНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ /филолози/ по успешната система на обучение NUEVO VEN. Тя е комуникативно насочена, като в нея се набляга на ежедневната употреба на модерния испански език.
Много практична и изцяло насочена към бързото усвояване на езика – лексиката и граматиката са базирани изцяло на
реалния живот. Темите са избрани и обхващат най-често срещаните ежедневни ситуации. Създават се умения за
общуване, съобразени с житейския опит и интереси на изучаващите езика, езикова компетентност, знания и умения за
усвояване на чуждия език. Паралелно се развиват основните четири умения - слушане, говорене, четене и писане.
ВСИЧКИ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ СА ОСИГУРЕНИ ОТ НАС / учебник и учебна тетрадка /.
Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в МАЛКИ ГРУПИ (3-4 човека).
Избирате УДОБЕН ГРАФИК – сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия.
Предлагаме и ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и
ангажираност.
След положен тест в края на обучението издаваме ЛЕГИТИМНО УДОСТОВЕРЕНИЕ (лицензирано от МОН) с посочено
ниво на владеене на езика по Европейската езикова рамка.
Център за образование и наука Максима е одобрен като ДОСТАВЧИК ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
,,АЗ МОГА ПОВЕЧЕ”!
ИЗГОДНИ ЦЕНИ И ОТСТЪПКИ за фирми и групи! Възможност за РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ на таксата, при това без
оскъпяване!
ОТДЕЛЕТЕ ВРЕМЕ ЗА СЕБЕ СИ И СВОЯТА КВАЛИФИКАЦИЯ!
Един нов език може да промени живота Ви и да отвори нови възможности пред Вас!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел. 042/ 23 05 86 ; Мобилен: 0893 55 65 50
Skype: naukastz
E-mail: nauka_stz@abv.bg
Web address: http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/86756/ot-0909---ispanski-ezik--1-nivo-v-centyr-maksima

От 09.09 - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК /1 и 2 ниво/ в Център МАКСИМА
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – Стара Загора Ви предлага курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за начинаещи
/ 1 ниво, A1 и 2 ниво, А2 /, всеки курс в рамките на 100 учебни часа.
С вас ще работят КВАЛИФИЦИРАНИ И ОПИТНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ /филолози/ по успешната система на обучение на
Оксфордския университет – NEW HEADWAY, развиваща четирите ключови умения: за четене, слушане, писане и
говорене. В учебния процес се възпроизвеждат реални ситуации с диалози и разговор в групи, развиващи способността да
се общува свободно. Всички УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ СА ОСИГУРЕНИ ОТ НАС / учебник, учебна тетрадка и CD /.
Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в МАЛКИ ГРУПИ /4- 7 човека/, в удобно за вас време – сутрешни,
дневни, вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и индивидуално
обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност.
След положен тест в края на обучението издаваме ЛЕГИТИМНО УДОСТОВЕРЕНИЕ (лицензирано от МОН). Център за
образование и наука Максима е одобрен като доставчик за обучение по Оперативна програма ,,Аз мога повече”!
ИЗГОДНИ ЦЕНИ И ОТСТЪПКИ за фирми и групи! Възможност за РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ на таксата, при това без
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оскъпяване!
ОТДЕЛЕТЕ ВРЕМЕ ЗА СЕБЕ СИ И СВОЯТА КВАЛИФИКАЦИЯ!
Един нов език може да отвори нови възможности пред Вас и да промени живота Ви!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел. 042/ 23 05 86 ; Мобилен: 0893 55 65 50
Skype: naukastz
E-mail: nauka_stz@abv.bg
Web address: http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/86755/ot-0909---angliyski-ezik-1-i-2-nivo-v-centyr-maksima

От 11.09 - НЕМСКИ ЕЗИК /1 и 2 ниво/ в Център МАКСИМА
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – Стара Загора Ви предлага курс по Немски език за начинаещи и
напреднали / 1 ниво, А1, и 2 ниво, А2 / в рамките на 100 учебни часа.
С Вас ще работят КВАЛИФИЦИРАНИ И ОПИТНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ /филолози/ по успешната система на обучение
–THEMEN AKTUEL , най-популярната и широко използвана. Акцентът е върху комбинирано развитие на уменията за
четене, писане, слушане, диалогична и монологична реч. Писмената реч, освен чрез многобройните писмени упражнения,
се развива и чрез създаване на текст по зададен модел. Усвояват се умения за съставяне на лични и делови писма, лични
документи и др. При устната реч се обръща особено внимание на свързването на устните изказвания в текст, следва се
постепенно увеличаване на обема и сложността на диалога или изложението по дадена тема. Лексиката е въведена
тематично, за да се усвои и затвърди в конкретна житейска ситуация. Граматиката е систематизирана в приложение
“Граматически преглед”. ВСИЧКИ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ СА ОСИГУРЕНИ ОТ НАС / учебник, учебна тетрадка и CD /.
Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в МАЛКИ ГРУПИ /4- 7 човека/, в удобно за вас време – сутрешни,
дневни, вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и индивидуално
обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност.
След положен тест в края на обучението издаваме ЛЕГИТИМНО УДОСТОВЕРЕНИЕ (лицензирано от МОН). Център за
образование и наука Максима е одобрен като доставчик за обучение по Оперативна програма ,,Аз мога повече”!
ИЗГОДНИ ЦЕНИ И ОТСТЪПКИ за фирми и групи! Възможност за РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ на таксата, при това без
оскъпяване!
ОТДЕЛЕТЕ ВРЕМЕ ЗА СЕБЕ СИ И СВОЯТА КВАЛИФИКАЦИЯ!
Един нов език може да промени живота Ви и да отвори нови възможности пред Вас!
Заповядайте! Очакваме Ви!
Център за образование и наука МАКСИМА
Адрес: гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
Тел. 042/ 23 05 86 ; Мобилен: 0893 55 65 50
Skype: naukastz
E-mail: nauka_stz@abv.bg
Web address: http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/86754/ot-1109---nemski-ezik-1-i-2-nivo-v-centyr-maksima

ФРЕНСКИ ЕЗИК /1 ниво, A1/ в Център МАКСИМА!
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – гр. Стара Загора, предлага на своите клиенти курсове по Френски
език за начинаещи / 1 ниво, A1 /.
В рамките на 80 учебни часа с вас ще работят КВАЛИФИЦИРАНИ И ОПИТНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ /филолози/ по
успешната система на обучение – CAMPUS , развиваща четирите ключови умения: за четене, слушане, писане и говорене.
В учебния процес се възпроизвеждат реални ситуации с диалози и разговор в групи, развиващи способността да се общува
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свободно. ВСИЧКИ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ СА ОСИГУРЕНИ ОТ НАС / учебник, учебна тетрадка и CD /.
Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в МАЛКИ ГРУПИ /4- 7 човека/, в удобно за вас време – сутрешни,
дневни, вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и индивидуално
обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност.
След положен тест в края на обучението издаваме ЛЕГИТИМНО УДОСТОВЕРЕНИЕ (лицензирано от МОН). Център за
образование и наука Максима е одобрен като доставчик за обучение по Оперативна програма ,,Аз мога повече”!
ИЗГОДНИ ЦЕНИ И ОТСТЪПКИ за фирми и групи! Възможност за РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ на таксата, при това без
оскъпяване!
ОТДЕЛЕТЕ ВРЕМЕ ЗА СЕБЕ СИ И СВОЯТА КВАЛИФИКАЦИЯ!
Един нов език може да отвори нови възможности пред Вас и да промени живота Ви!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел. 042/ 23 05 86 ; Мобилен: 0893 55 65 50
Skype: naukastz
E-mail: nauka_stz@abv.bg
Web address: http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/86753/frenski-ezik-1-nivo-a1-v-centyr-maksima

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК /2 ниво, А2/ в Център МАКСИМА!
Италиански език / 2 ниво, А2 / в рамките на 80 учебни часа.
С Вас ще работи КВАЛИФИЦИРАН И ОПИТЕН ПРЕПОДАВАТЕЛ /филолог/ по успешната система на обучение –
PROGETTO ITALIANO. Тя поднася в приятен и увлекателен вид граматичните особености на съвременния италиански
език във въвеждащи диалози, систематизира в табличен вид разглежданата граматика, предлага готови схеми за
общуване в основните ситуации на ежедневието, дава познания за културните аспекти на модерната италианска
реалност чрез автентични текстове на италиански журналисти и писатели. Предложената в учебника информация се
практикува и усвоява в упражнения от учебната тетрадка. Мултимедийният диск към учебника предоставя
възможност за развиване на комуникативните умения и е подходящ, както за работа в учебно време, така и за
допълнителни индивидуални занимания в домашна обстановка. ВСИЧКИ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ СА ОСИГУРЕНИ ОТ
НАС / учебник, учебна тетрадка и CD /.
Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в МАЛКИ ГРУПИ (3-4 човека).
Избирате УДОБЕН ГРАФИК – сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия.
Предлагаме и ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и
ангажираност.
След положен тест в края на обучението издаваме ЛЕГИТИМНО УДОСТОВЕРЕНИЕ (лицензирано от МОН) с посочено
ниво на владеене на езика по Европейската езикова рамка.
Център за образование и наука Максима е одобрен като ДОСТАВЧИК ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
,,АЗ МОГА ПОВЕЧЕ”!
ИЗГОДНИ ЦЕНИ И ОТСТЪПКИ за фирми и групи! Възможност за РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ на таксата, при това без
оскъпяване!
ОТДЕЛЕТЕ ВРЕМЕ ЗА СЕБЕ СИ И СВОЯТА КВАЛИФИКАЦИЯ!
Един нов език може да промени живота Ви и да отвори нови възможности пред Вас!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел. 042/ 23 05 86 ; Мобилен: 0893 55 65 50
Skype: naukastz
E-mail: nauka_stz@abv.bg
Web address: http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
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http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/86752/italianski-ezik-2-nivo-a2-v-centyr-maksima

КОМПЮТЪРНИ КУРСОВЕ в Център Максима - Стара Загора!
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – гр. Стара Загора, предлага на своите клиенти отлично компютърно
обучение по:
КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ
• I ниво – начинаещи - (WINDOWS, INTERNET, WORD, EXCEL);
• II ниво – напреднали - (WINDOWS, INTERNET, WORD, EXCEL, POWERPOINT, ACCESS);
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ ЗА НАД 20 КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ:
• AUTOCAD, ARCHICAD, SOLIDWORKS;
• PHOTOSHOP, CORELDRAW;
• IN DESIGN, ILLUSTRATOR,
• DREAMWEAVER,
• WEB DESIGN
• 3D STUDIO MAX и други.
В рамките на 30-50 учебни часа ще изградите необходимите качества да се справяте безпроблемно с основни или
специализирани компютърни програми.
Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в МАЛКИ ГРУПИ /4- 7 човека/, в удобно за вас време – сутрешни,
дневни, вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и индивидуално
обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност.
След положен тест в края на обучението издаваме ЛЕГИТИМНО УДОСТОВЕРЕНИЕ (лицензирано от МОН). Център за
образование и наука Максима е одобрен като доставчик за обучение по Оперативна програма ,,Аз мога повече”!
ИЗГОДНИ ЦЕНИ И ОТСТЪПКИ за фирми и групи! Възможност за РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ на таксата, при това без
оскъпяване!
ОТДЕЛЕТЕ ВРЕМЕ ЗА СЕБЕ СИ И СВОЯТА КВАЛИФИКАЦИЯ!
Една нова компетенция може да промени живота Ви и да отвори нови възможности пред Вас!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел. 042/ 23 05 86 ; Мобилен: 0893 55 65 50
Skype: naukastz
E-mail: nauka_stz@abv.bg
Web address: http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/86751/kompyutyrni-kursove-v-centyr-maksima---stara-zagora

СЧЕТОВОДСТВО, ТРЗ, ВАЛУТЕН КАСИЕР в Център МАКСИМА! Нови групи!
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА - Стара Загора Ви предлага курс по:
• ПРАКТИЧЕСКО СЧЕТОВОДСТВО (60 уч.ч.) - включва работа с нормативните актове; организация на
счетоводството в малки предприятия (едностранно или двустранно отчитане); в големи предприятия (двустранно
счетоводство); отчитане на ДДС; установяване и отчитане на данъците от печалбата; практическа работа със
счетоводни програми, актуални в бранша.
• ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ (50 уч.ч.) – включва изготвяне на ведомости за заплати, трудови договори, документи
необходими при назначаване и освобождаване на служители, както и необходимата документация представяна в НАП и
НОЙ.
• ВАЛУТЕН КАСИЕР С ЕКО (40 уч.ч.) – изучава се нормативната уредба за касова дейност, организация на работа на
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касови гишета, касова техника и практическо приложение, касови валутни операции, операции с чекове и кредитни
карти.
Ще бъдете обучавани с доказани ПРОФЕСИОНАЛИСТИ В БРАНША.
Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в МАЛКИ ГРУПИ (3-4 човека).
Избирате УДОБЕН ГРАФИК – сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия.
Предлагаме и ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и
ангажираност.
След положен тест в края на обучението издаваме ЛЕГИТИМНО УДОСТОВЕРЕНИЕ (лицензирано от МОН). Център за
образование и наука Максима е одобрен като доставчик за обучение по Оперативна програма ,,Аз мога повече”!
ИЗГОДНИ ЦЕНИ И ОТСТЪПКИ за фирми и групи! Възможност за РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ на таксата, при това без
оскъпяване!
ОТДЕЛЕТЕ ВРЕМЕ ЗА СЕБЕ СИ И СВОЯТА КВАЛИФИКАЦИЯ!
Една нова компетенция може да промени живота Ви и да отвори нови възможности пред Вас!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел. 042/ 23 05 86 ; Мобилен: 0893 55 65 50
Skype: naukastz
E-mail: nauka_stz@abv.bg
Web address: http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/86750/schetovodstvo-trz-valuten-kasier-v-centyr-maksima-novi-grupi

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/86749/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/86748/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/86747/3d-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/86742/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Калъф Acer за таблет B1-72X до 7" (17.78 cm)
Калъф Acer за таблет B1-72X до 7" (17.78 cm), "джоб", черен
http://obiavidnes.com/obiava/86746/kalyf-acer-za-tablet-b1-72x-do-7-1778-cm

Транспортни услуги и хамали за София и страната
Хамали Грийн ЕООД
Транспортни услуги от 1 до 20 тона
Разполагаме с бусове за центъра
Предлагаме камиони с палетна количка и борд
Курсове за цяла България
Хамалски услуги по желание на клиента
Безплатен оглед
0886916355
0897999317
http://hamaligreen.bg
http://obiavidnes.com/obiava/81580/transportni-uslugi-i-hamali-za-sofiya-i-stranata

Давам под наем етаж от къща - гр. Пловдив
Давам под наем етаж от къща , 145 кв. м. - гр. Пловдив, ул. „Г Кирков” № 73
за офис или за живеене
тел: 0898753578
http://obiavidnes.com/obiava/86745/davam-pod-naem-etaj-ot-kyshta----gr-plovdiv

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
телефон : 0898 753 578
http://obiavidnes.com/obiava/86744/matematika----individualni-uroci---grad-sofiya

Калъф Acer за таблет до 10.1" (25.65 cm)
Калъф Acer за таблет до 10.1" (25.65 cm), "джоб", черен/син
http://obiavidnes.com/obiava/86743/kalyf-acer-za-tablet-do-101-2565-cm

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
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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/86741/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по БЕЛ и История
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по БЕЛ и История. Целогодишна подготовка за ученици в 11 и 12
клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и
регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение;
разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване до 15.09! Изпитаният начин да учите
право или друга хуманитарна специалност!Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/86740/kursove-i-individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-bel-i-istoriya

Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по математика
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/86739/kursove-i-individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-matematika

Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти и матура по география
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
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/86738/kursove-i-individualni-uroci-za-kandidat-studenti-i-matura-po-geografiya

Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Химия и Биология
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Химия и Биология!
Целогодишна подготовка за ученици в 11 и 12 клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в
цената; преподаване на целия учебен материал и регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в
центъра на София; гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи.
Записване до 15.09! Изпитаният начин да учите медицина или друга специалност в тази сфера! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/86737/kursove-i-individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-himiya-i-biologiya

Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Химия и Биология
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Химия и Биология!
Целогодишна подготовка за ученици в 11 и 12 клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в
цената; преподаване на целия учебен материал и регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в
центъра на София; гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи.
Записване до 15.09! Изпитаният начин да учите медицина или друга специалност в тази сфера! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/86736/kursove-i-individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-himiya-i-biologiya

Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Английски и Немски език
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Английски и Немски език. Целогодишна подготовка за ученици в
11 и 12 клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен
материал и регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за
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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/86735/kursove-i-individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-angliyski-i-nemski-ezik

Курсове и индивидуални уроци за матура
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/86734/kursove-i-individualni-uroci-za-matura

Курсове и индивидуални уроци по БЕЛ и Математика за седмокласници
Курсове и индивидуални уроци по БЕЛ и Математика за седмокласници. Безплатно първо занятие; готови учебни
материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и регулярно изпитване; интензивен тренинг за
решаване на тестове и писане на преразказ/ разписване на задачи. 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра
на София; гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване
до 15.09! Изпитаният начин детето Ви да учи в елитна гимназия в София! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/86733/kursove-i-individualni-uroci-po-bel-i-matematika-za-sedmoklasnici

Курсове и индивидуални уроци по БЕЛ и Математика за ученици в 6 клас
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/86732/kursove-i-individualni-uroci-po-bel-i-matematika-za-uchenici-v-6-klas

Курсове и индивидуални уроци по немски език
Курсове и индивидуални уроци по немски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системите на издателство „Хюбер” –Schritte International/ Ciel/ Lagune и др.Удобни офиси в центъра на
София; гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви
ниво по езика! Издаване на сертификат за всяко ниво.Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/86731/kursove-i-individualni-uroci-po-nemski-ezik

Курсове и индивидуални уроци по английски език
Курсове и индивидуални уроци по английски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системите на издателство „Оксфорд” – New English file / Solutions. Удобни офиси в центъра на София;
гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по
езика! Издаване на сертификат за всяко ниво. Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/86730/kursove-i-individualni-uroci-po-angliyski-ezik

Курсове и индивидуални уроци по италиански език
Курсове и индивидуални уроци по италиански език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системата Progetto Italiano. Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение; разумна цена
и разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика! Издаване на сертификат за всяко
ниво.Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/86729/kursove-i-individualni-uroci-po-italianski-ezik

Курсове и индивидуални уроци по френски език
Страница 70/120

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

07.09.2014

Курсове и индивидуални уроци по френски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системата ECHO. Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение; разумна цена и
разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика! Издаване на сертификат за всяко
ниво.Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/86728/kursove-i-individualni-uroci-po-frenski-ezik

Индивидуални уроци по всички предмети в училище
Индивидуални уроци по всички предмети в училище. Целогодишна подготовка за деца от 5 до 12 клас. Помощ за качване
на нивото в училище и повишаване на оценките, подготовка за контролни и класни работи. Стриктно следване на
училищната програма и подробно преподаване на целия материал. Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за
посещение. Разумна цена. Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/86727/individualni-uroci-po-vsichki-predmeti-v-uchilishte

Тренинг изпити за матура и кандидатстване след 7 и 12 клас
Пакет пробни изпити или еднократно явяване по всички предмети за матура и кандидатстване след 7 и 12 клас.
Най-добрият начин да тренирате в реалния формат на изпита, който ви предстои. Оценяване по изпитните критерии.
Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение. Разумна цена. Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/86726/trening-izpiti-za-matura-i-kandidatstvane-sled-7-i-12-klas

Кариерно консултиране
Кариерно консултиране за избор на професия и направление за развитие. Подходящ за ученици в 7 и 12 клас. Онлайн тест
на Magellano Universita и две срещи с кариерен консултант. Разумният начин да разберете в какво сте най-добри и да не
учите напразно! Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение. Можете да се запишете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/86725/karierno-konsultirane

Чанта за лаптоп Acer TRAVELER PRO до 15.6" (39.62 cm)
Чанта за лаптоп Acer TRAVELER PRO до 15.6" (39.62 cm), черен
http://obiavidnes.com/obiava/86724/chanta-za-laptop-acer-traveler-pro-do-156-3962-cm

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 .
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Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
общ курс по български
бизнес курс
разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
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/86723/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 :

по

тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/86722/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/86721/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
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-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/86720/angliyski-ezik---individualno-obuchenieiv-malki-grupi

Батерия (оригинална) HP MU06 съвместима с Pavilion dv3-4000
Батерия (оригинална) HP MU06 съвместима с Pavilion dv3-4000, dm4-1000, dv5-2000, dv6-3000, dv7-4000; HP G42, G62,
G72; Presario CQ32, CQ42, CQ62; Envy 17-1000, 6 cells, 10.8 V
http://obiavidnes.com/obiava/86719/bateriya-originalna-hp-mu06--syvmestima-s-pavilion-dv3-4000

Батерия (оригинална) HP notebook 6CB съвместима с Presario CQ40
Батерия (оригинална) HP notebook 6CB съвместима с Presario CQ40, CQ50, CQ71, CQ61, Pavilion dv4, dv5, dv6, dm1, 6
cells, 10.8 V
http://obiavidnes.com/obiava/86718/bateriya-originalna-hp-notebook-6cb--syvmestima-s-presario-cq40

Батерия (оригинална) HP PI06
Батерия (оригинална) HP PI06, съвместима с HP Envy 15, HP Envy 17, HP Pavilion 14, HP Pavilion 15, HP Pavilion 17, 6
cells, 10.8 V
http://obiavidnes.com/obiava/86717/bateriya-originalna-hp-pi06

Калъф за таблет HP до 10"(25.4 cm)
Калъф за таблет HP до 10"(25.4 cm), "джоб", черно/сиво
http://obiavidnes.com/obiava/86716/kalyf-za-tablet-hp-do-10254-cm

Чанта за лаптоп HP до 15.6"(39.62 cm)
Чанта за лаптоп HP до 15.6"(39.62 cm), "раница", синьо/сиво
http://obiavidnes.com/obiava/86715/chanta-za-laptop-hp-do-1563962-cm

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 !
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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/86714/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya--predlagame-perf

Детективска Агенция Дискрет-БЛАГОЕВГРАД САНДАНСКИ БАНСКО ПЕТРИЧ
Детективска Агенция ДИСКРЕТ е специализирана единствено и само в областа на изневярата.
Установяване собственост на телефони автомобили и месторабота.Издирване на бивши и
настоящи адреси.Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/86713/detektivska-agenciya-diskret-blagoevgrad-sandanski-bansko-petrich

Работа в Чехия
Мъже и жени до 55 год. за работа в Чехия
1. Пекарни „Magdalenske Mre
http://obiavidnes.com/obiava/86712/rabota-v-chehiya

Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Eдин специален метод за тренировка, базиран на бързи ритмични вибрации,
предизвикващи силни мускулни контракции, водещи до бързи резултати;
квантов анализатор – високотехнологично електронно устройство за преглед на здравното състояние на
човешкия организъм; продукти от КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ ”Sanct Bernhard”
– АЛОЕ ВЕРА чист сок или капсули, ЖЕН ШЕН, Гинко Билоба, препарати за отслабване и т.н.
За повече информация посетете ”БГ магазин”.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/86711/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

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!
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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/86710/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

Дарсонвал за козметични салони, така и за домашно ползване
Дарсонвал за козметични салони, така и за домашно ползване
Предназначен както за професионална употреба от козметични салони, така и за домашно ползване
Характеристики:
Апаратът включва 4 приставки (електрода), които се подменят в зависимост от мястото на третиране.
Интензитетът на работа може да се променя според чувствителността на кожата.
Дарсонвализацията е лечебен метод.
Чрез нея се получава дразнене на нервните окончания и на нервните апарати в кожата и по рефлекторен
път се причинява кратко свиване на кръвоносните съдове, последвано от продължителното им разширение и засилване на
притока на кръв в кожата,
което води до подобряване на обмяната на веществата в нея. Токът на Дарсонвала намалява възбудимостта на нервните
окончания в кожата,
които възприемат болката и има обезболяващ ефект. В резултат на всичко това тонусът на кожата и подлежащите
тъкани се повишава,
увеличава се еластичността на кожата и на стените на кожните съдове, подобрява се дейността на мастните жлези.
Високочестотният ток,
действа антисептично на кожата, т.е. унищожава бактериите, които могат да предизвикат възпаления,
облекчава самите възпаления и стимулира кръвообращението на кожата. Резултатът е по-свежа, по-чиста и
по-тонизирана кожа.
Процедурите с дарсонвал трябва да бъдат част от всяко почистване на кожата.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/86709/darsonval-za---kozmetichni-saloni-taka-i-za-domashno-polzvane

Чанта за лаптоп HP до 15.6"(39.62 cm)
Чанта за лаптоп HP до 15.6"(39.62 cm), "чанта", кожа, черна
http://obiavidnes.com/obiava/86708/chanta-za-laptop-hp-do-1563962-cm

Терапевтичен апарат за повлияване на дископатии
Терапевтичен апарат за повлияване на дископатии
Терапевтичен апарат за физиотерапевтично лечение на болки в гърба, дискова херния
ДИСКОПАТИЯ , ошипяване на гръбнака, деформации на гръбначните дискове, дископатии !!!
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Уред за терапия на кръста и гръбначния стълб .
АШИ ЕЛЕКТРОДИ
ИНФРАЧЕРВЕНА ТЕРАПИЯ
МАГНИТНА ТЕРАПИЯ
ТОПЛИННА АКУПУНКТУРНА ТЕРАПИЯ
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/86707/terapevtichen-aparat-za-povliyavane-na-diskopatii

Чанта за лаптоп HP до 18"(45.7 cm)
Чанта за лаптоп HP до 18"(45.7 cm), "чанта", черeн
http://obiavidnes.com/obiava/86706/chanta-za-laptop-hp-do-18457-cm

0882551735,Качествен и коректен ремонт на вашия дом.офис,вход.
***0882551735*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -топлоизолация. -обръщане покрай pvc дограма и врати
с поставияне на лайсни или измазване. -гипсова мазилка. -пръскана мазилка. -минерални мазилки. -замазки. -зидария.
-бързо, корекно, разумни цени, гарантирано качество. -майстор с дългодишна практика в строителните услги.започване
веднага.часно лице.0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/86705/0882551735kachestven-i-korekten-remont-na-vashiya-domofisvhod

Oхлаждащата поставка за лаптоп
Oхлаждащата поставка за лаптоп, Thermaltake Gorb II black, 10"-17"
http://obiavidnes.com/obiava/86704/ohlajdashtata-postavka-za-laptop

Охлаждаща поставка за лаптоп
Охлаждаща поставка за лаптоп, Thermaltake Massive, 140mm FAN за 15.6"
http://obiavidnes.com/obiava/86703/ohlajdashta-postavka-za-laptop

Слушалки HP H1000
Слушалки HP H1000, черни, 3.5mm жак
http://obiavidnes.com/obiava/86702/slushalki-hp-h1000

Слушалки HP H2300
Слушалки HP H2300, микрофон, бели, 3.5mm жак
http://obiavidnes.com/obiava/86701/slushalki-hp-h2300

Слушалки HP H2300
Слушалки HP H2300, микрофон, черни, 3.5mm жак
http://obiavidnes.com/obiava/86700/slushalki-hp-h2300

Слушалки HP Special Edition
Слушалки HP Special Edition, сребристи, USB
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http://obiavidnes.com/obiava/86699/slushalki-hp-special-edition

Слушалки HP Special Edition
Слушалки HP Special Edition, черни, USB
http://obiavidnes.com/obiava/86698/slushalki-hp-special-edition

Радио с часовник Philips AJ6000
Радио с часовник Philips AJ6000, двоен будилник, двоен USB порт за зареждане, повторение на сигнала, таймер за
заспиване
http://obiavidnes.com/obiava/86697/radio-s-chasovnik-philips--aj6000

Уеб камера HP HD 2300
Уеб камера HP HD 2300, USB 2.0
http://obiavidnes.com/obiava/86696/ueb-kamera-hp-hd-2300

Сух дървен материал ( чам)
Бял бор.
Влажност 8 %
Дължина - 400 см.
Широчина: 15-30 см.
Дебелина : 5 см.
Цена на кубик 330-350 лв. В зависимост от количеството
http://obiavidnes.com/obiava/86695/suh-dyrven-material--cham

Дупчен(перфориран) фазер
Предлагам дупчен фазер (гол) с размери
305см/122см дебелина 4 мм Цена 15 лв.
275см/122см дебелина 4мм цена 14 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/86694/dupchenperforiran-fazer

Защитно фолио (протектор) Privileg 7“
Защитно фолио (протектор) Privileg 7“
http://obiavidnes.com/obiava/86693/zashtitno-folio-protektor-privileg-7

Свържете се с нас за вашия кредит
Ние предлагаме най-нисък лихвен процент от 3% и фиксирана с най-добрия мач заем, включително кредити за кандидати
с нарушена или лош кредит, след като попълните формуляра за кандидатстване по-долу ние ще се процедира с
одобрението на подходящ кредит за вас. Даваме ипотечни кредити авто кредити, заеми автомобили, ипотечни кредити,
бизнес кредити, международни заеми, лични заеми kadfinancials@yahoo.com.
http://obiavidnes.com/obiava/86692/svyrjete-se-s-nas-za-vashiya-kredit

Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier - Kinect
Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier - Kinect, за XBOX360
http://obiavidnes.com/obiava/86691/tom-clancys-ghost-recon-future-soldier---kinect

19" (48 cm) Philips 19PFL2908H/12
19" (48 cm) Philips 19PFL2908H/12, Slim, LED, 100 Hz PMR, Digital Crystal Clear, Pause TV & USB recording, Output power
(RMS): 5W
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http://obiavidnes.com/obiava/86690/19-48-cm-philips-19pfl2908h12

22" (55.88 cm) Philips 22PFL2908H/12
22" (55.88 cm) Philips 22PFL2908H/12, Full HD, 100Hz PMR, LED, Digital Crystal Clear, DVB-T/C, Smart Stereo
http://obiavidnes.com/obiava/86689/22-5588-cm-philips-22pfl2908h12

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 ,
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/86688/garantirana-rabota-v-chehiya

22" (55.88 cm) Philips 22PFL3108H/12
22" (55.88 cm) Philips 22PFL3108H/12, Full HD, 100Hz PMR, Digital Crystal Clear, DVB-T/C, USB
http://obiavidnes.com/obiava/86687/22-5588-cm-philips-22pfl3108h12

32" (81.28 cm) Philips 32PFL4308T/12
32" (81.28 cm) Philips 32PFL4308T/12, 200 Hz PMR, Pixel Plus HD, 3D Max, LED, 3x HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/86686/32-8128-cm-philips-32pfl4308t12

Вълшебник - Skype: nik_777215
Вълшебник работи с приказни духове на квантово ниво, нивото на най-малките енергии: там където всичко е възможно !
Събира разделени двойки и семейства. Или харесвания от Вас човек да отговори с взаимност на чувствата Ви.
Прекратява негативните влияния от всякакво естество - магии, проклятия и лоша Карма. Денонощни консултации по
Скайп.
http://obiavidnes.com/obiava/86685/vylshebnik---skype-nik_777215

32" (81.28 cm) Philips 32PFL5008H/12
32" (81.28 cm) Philips 32PFL5008H/12, Full HD, 300Hz PMR, Ambilight 2 sided, Pixel Plus HD, WiFi integrated, Skype ready,
DVB-T/C, Passive 3D MyRemote app (Android/iOS), Smart Stereo 3D (20 W)
http://obiavidnes.com/obiava/86684/32-8128-cm-philips-32pfl5008h12

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
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Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май.
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/86683/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/86682/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
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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 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/86681/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.
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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/86680/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

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/86679/angliyski-ezik--podgotovka-za-matura

Български език за чужденци – корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Български език за чужденци
гарантиращо бързо и качествено овладяване на езика .
- индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски
- сръбски
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- 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/86678/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

Френски език първо ниво- за начинаещи
Езикова школа АБИЛИТИ организира обучение по Френски език първо ниво- за начинаещи индивидуално и в малки групи..
График на занятията : стобразно времето ба курсистите
В учебния план са включени аудио и видео уроци.
Продължителност :30 учебни часа – два месеца
Цена 210 лева В посоченага цена за курса са включени учебните материали .
Учебна система – Campus 1
Предлагаме работа в малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
Възможност за разсрочено плащане и различни видове отстъпки.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
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http://obiavidnes.com/obiava/86677/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/86676/angliyski-ezik--korporativno-obuchenie

Продавам три готови дипломни работи - туризъм
Продавам три готови дипломни работи (2013 - 2014) - туризъм. Цена – по споразумение. Иванова - 0889378550
http://obiavidnes.com/obiava/83307/prodavam-tri-gotovi-diplomni-raboti---turizym

42" (106.68 cm) Philips 42PFL4208H/12 Full HD
42" (106.68 cm) Philips 42PFL4208H/12 Full HD, 200Hz PMR, LED, Digital Crystal Clear, WiFi integrated, Skype ready,
Miracast, DVB-T/C, MyRemote app (Android/iOS), Smart Stereo
http://obiavidnes.com/obiava/86675/42-10668-cm-philips-42pfl4208h12-full-hd

Стилни врати за изискани вкусове
Борман Комерс кв.Лозенец дистрибутира вътрешни, външни и противопожарни врати в София на приемливи за
клиентите си цени още от 2004 година. Борман Комерс София предлага доставка и монтаж до Вашия дом или офис за 40
лева на врата. Вътрешните интериорни врати са избрани от най-добрите полски заводи и са едно от най-доброто
съотношение между цена и качество - всички модели са фалцови, ламинатни са, едновременно с това крилото е
произведено от МДФ и не се раздува. Касите са с плаващи первази и обхващат зид от 7,5 см до 36 см. За панелните
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апартаменти имаме решение без да се къртят старите метални каси и без стесняване на отвора. Външните ни врати са
предимно турски и румънски - изключително добри, с висок клас на противовзломност и в същото време - с изключителна
и добра цена. Вратите ни против пожар са придружени със сертификати за клас на огнеустойчивост EI60 и EI120.
техните цени започват от 529 лева за пълен комплект. Имаме складови наличности за всички размери на крилата и за
размери от 7,5 до 32 см на зида вътрешни интериорни врати в цветове орех, акация, пепел графит, дъб, венге и бяло.
Блиндирани врати също можете да поръчате без да чакате месец - с монтаж до 5 дни. И както може да се предполага имаме и пожароустойчиви врати в склада - можем да монтираме до 5 дни. Магазините ни в София са на адреси:
България, София, квартал Лозенец, улица Стоян Михайловски 8 България, София, квартал Белите брези, улица Дойран 9-б
телефони, скайп и мейл за връзка, можете да погледнете и в сайтовете ни - потърсете "Борман Комерс" в интернет
търсачките. Сайтове на фирма Борман Комерс: http://borman.biz http://borman-bg.com http://vrati-ceni.com Във всеки един
момент можете да се консултирате с наш специалист относно вратите, които предлагаме! След като ни посетите в
магазините ни, Вие със сигурност ще станете наши клиенти!
http://obiavidnes.com/obiava/86674/stilni-vrati-za-iziskani-vkusove

Дипломни работи, курсови работи, реферати - туризъм
Предлагам индивидуално разработване на реферати, курсови работи, казуси, дипломни работи в област туризъм. Имам
богат практически опит – входящ и изходящ туризъм, създаване на туристически продукт и маршрут, нормативна база,
ценообразуване, промотиране на дестинация. Владея немски и английски език. Цена – по споразумение. Иванова 0889378550
http://obiavidnes.com/obiava/74679/diplomni-raboti-kursovi-raboti-referati---turizym

46" (116.84 cm) Philips 46PFL3108H/12
46" (116.84 cm) Philips 46PFL3108H/12, Full HD, 100Hz PMR, LED, Digital Crystal Clear, DVB-T/C, Smart Stereo
http://obiavidnes.com/obiava/86673/46-11684-cm-philips-46pfl3108h12

Циклене на паркети
Безпрахово циклене(шлайфане)и лакиране на паркети и дюшемета.Редене на нов и пренареждане на
стар,скърцащ,наводнен,прояден паркет.Работим с качествени лакове и лепила,за които даваме гаранция.Работим в цяла
Бургаска област и региона.Без почивен ден,в удобно за Вас време!
http://obiavidnes.com/obiava/86672/ciklene-na-parketi

Топ цени на ламинат
Продажба
на
ламиниран
паркет
на
хит
цени:
6мм-9.90лв.кв.м.
,7мм-11.50лв.кв.м.,8мм-12.80лв.кв.м.,10мм-20.50лв.кв.м.Безплатна доставка,оглед и консултация.Продажба на естествен
дъбов паркет,монтаж,циклене,фугиране и лакиране на най-ниските цени!Работим в цялата Бургаска област и
региона,без почивен ден,в удобно за Вас време.Намерете ни на ул.Цариградска 64а.
http://obiavidnes.com/obiava/86671/top-ceni-na-laminat

Строително-довършителни услуги
Извършваме строителни услуги,довършителни ремонти,шпакловки,боядисване,зидане на тераси и преградни
стени,къртене и извозване на отпадъци,венециански и декоративни мазилки,препокриване на покриви,лепене на
хидро-изолация,продажба и монтаж на ламинат и естествен дъбов паркет,циклене и лакиране.Почистване на мазета и
тавански помещения,изнасяне и изхвърляне на ненужни вещи.Работим без почивен ден!
http://obiavidnes.com/obiava/86670/stroitelno-dovyrshitelni-uslugi

47" (119.38 cm) Philips 47PFL6008S/123D
47" (119.38 cm) Philips 47PFL6008S/123D, Smart, Ultra Slim, LED, 3D, Ambilight 2, Pixel Plus HD
http://obiavidnes.com/obiava/86669/47-11938-cm-philips-47pfl6008s123d

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
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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/86668/3d-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/86667/3d-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/86666/3d-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/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/86665/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

БЕЛ и ИСТОРИЯ за матура и кандидат-студенти
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/86664/bel-i-istoriya-za-matura-i-kandidat-studenti

Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по математика
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
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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 информатика, математика или друга специалност в тази сфера!
Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/86663/kursove-i-individualni-uroci-za-kandidat-studenti-po-matematika

География за матура и КС
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
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/86662/geografiya-za-matura-i-ks

Химия и биология за матура и кандидат-студенти
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/86661/himiya-i-biologiya-za-matura-i-kandidat-studenti

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-

Английски и немски език за матура и кандидат-студенти
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/86660/angliyski-i-nemski-ezik-za-matura-i-kandidat-studenti

55" (139.7 cm) Philips 55PFL8008K/12
55" (139.7 cm) Philips 55PFL8008K/12, 1400 Hz PMR Full HD, Ambilight XL 3 sided, WiFi integrated, Skype integrated,
DVB-T/T2/C/S2, Active 3D, Pointer + Keyboard RC, MyRemote app (Android/iOS), HD Stereo 3D (25 W)
http://obiavidnes.com/obiava/86659/55-1397-cm-philips-55pfl8008k12

Курсове и индивидуални уроци за матура по БЕЛ и всички избираеми предмети
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/86658/kursove-i-individualni-uroci-za-matura-po-bel-i-vsichki-izbiraemi-predmeti
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Курсове и индивидуални уроци по БЕЛ и Математика за седмокласници
Курсове и индивидуални уроци по БЕЛ и Математика за седмокласници. Безплатно първо занятие; готови учебни
материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и регулярно изпитване; интензивен тренинг за
решаване на тестове и писане на преразказ/ разписване на задачи. 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра
на София; гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване
до 15.09! Изпитаният начин детето Ви да учи в елитна гимназия в София! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/86657/kursove-i-individualni-uroci-po-bel-i-matematika-za-sedmoklasnici

Курсове и индивидуални уроци по БЕЛ и Математика за седмокласници
Курсове и индивидуални уроци по БЕЛ и Математика за седмокласници. Безплатно първо занятие; готови учебни
материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и регулярно изпитване; интензивен тренинг за
решаване на тестове и писане на преразказ/ разписване на задачи. 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра
на София; гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване
до 15.09! Изпитаният начин детето Ви да учи в елитна гимназия в София! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/86656/kursove-i-individualni-uroci-po-bel-i-matematika-za-sedmoklasnici

Курсове и индивидуални уроци за 6 клас по БЕЛ и Математика
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/86655/kursove-i-individualni-uroci-za-6-klas-po-bel-i-matematika

Немски език - всички нива
Курсове и индивидуални уроци по немски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системите на издателство „Хюбер” –Schritte International/ Ciel/ Lagune и др.Удобни офиси в центъра на
София; гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви
ниво по езика! Издаване на сертификат за всяко ниво.Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/86654/nemski-ezik---vsichki-niva

Английски език - курсове и индивидуални уроци
Курсове и индивидуални уроци по английски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системите на издателство „Оксфорд” – New English file / Solutions. Удобни офиси в центъра на София;
гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по
езика! Издаване на сертификат за всяко ниво. Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/86653/angliyski-ezik---kursove-i-individualni-uroci

Италиански език - всички нива
Курсове и индивидуални уроци по италиански език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системата Progetto Italiano. Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение; разумна цена
и разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика! Издаване на сертификат за всяко
ниво.Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/86652/italianski-ezik---vsichki-niva

Френски език - курсове и индивидуални уроци
Курсове и индивидуални уроци по френски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системата ECHO. Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение; разумна цена и
разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика! Издаване на сертификат за всяко
ниво.Можете да започнете веднага!
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http://obiavidnes.com/obiava/86651/frenski-ezik----kursove-i-individualni-uroci

Индивидуални уроци
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/86650/individualni-uroci

Тренинг изпити за матура и кандидатстване след 7 и 12 клас
Пакет пробни изпити или еднократно явяване по всички предмети за матура и кандидатстване след 7 и 12 клас.
Най-добрият начин да тренирате в реалния формат на изпита, който ви предстои. Оценяване по изпитните критерии.
Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение. Разумна цена. Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/86649/trening-izpiti-za-matura-i-kandidatstvane-sled-7-i-12-klas

Кариерно консултиране за избор на професия и направление за развитие
Кариерно консултиране за избор на професия и направление за развитие. Подходящ за ученици в 7 и 12 клас. Онлайн тест
на Magellano Universita и две срещи с кариерен консултант. Разумният начин да разберете в какво сте най-добри и да не
учите напразно! Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение. Можете да се запишете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/86648/karierno-konsultirane-za-izbor-na-profesiya-i-napravlenie-za-razvitie

Продава парцел в гр.Сливница
Продава парцел в гр.Сливница-14,5 дка.Регулация.Подходящ за промишлено строителство.Ток, вода, асфалтов
път.Цена-12 евро/квадрат.
http://obiavidnes.com/obiava/86647/prodava-parcel-v-grslivnica

Водоустойчив Шперплат за кофраж директен вносител
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на
------- ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ - 1-во качество, топола, черен и кафяв филм, фенолово WBP лепило:
с размери:
18х1220х2440мм;
20х1220х2440мм;
21х1220х2440мм.
Единствено шперплата с напечатано върху листовете лого (PS-PLY) гарантира, че е първо качество. Всичко останало на
пазара, независимо от цвета на филмовото покритие (кафяво или черно) е с друго качество;
Висококачествени ОСБ плоскости внос:
------- ОСБ - 3 /OSB/ плоскости внос от САЩ: 11.1х1220х2440мм;
------- ОСБ - 2 /OSB/ плоскости:
9х1220х2440мм
11х1220х2440мм
15х1220х2440мм
18х1220х2440мм
ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА!
Складови бази във Варна и София:
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гр. София – Склад София
тел./факс: 02/ 994 55 38; тел: 0886075474
гр. Варна, ЗПЗ, в двора на Складова база „Варна Комерс” –
/Терснаб/ - Склад № 6
тел./факс: 052/ 727 003, тел: 0885360315
www.shperplat.com
www.vodoustoichivshperplat.com
www.osbbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/86646/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-direkten-vnositel

Шперплат за кофраж и ОСБ плоскости от вносител
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на
------- ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ - 1-во качество, топола, черен и кафяв филм, фенолово WBP лепило:
с размери:
18х1220х2440мм;
20х1220х2440мм;
21х1220х2440мм.
Единствено шперплата с напечатано върху листовете лого (PS-PLY) гарантира, че е първо качество. Всичко останало на
пазара, независимо от цвета на филмовото покритие (кафяво или черно) е с друго качество;
Висококачествени ОСБ плоскости внос:
------- ОСБ - 3 /OSB/ плоскости внос от САЩ: 11.1х1220х2440мм;
------- ОСБ - 2 /OSB/ плоскости:
9х1220х2440мм
11х1220х2440мм
15х1220х2440мм
18х1220х2440мм
ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА!
Складови бази във Варна и София:
гр. София – Склад София
тел./факс: 02/ 994 55 38; тел: 0886075474
гр. Варна, ЗПЗ, в двора на Складова база „Варна Комерс” –
/Терснаб/ - Склад № 6
тел./факс: 052/ 727 003, тел: 0885360315
www.shperplat.com
www.vodoustoichivshperplat.com
www.osbbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/86645/shperplat-za-kofraj-i-osb-ploskosti-ot-vnositel
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Шперплат за кофраж и ОСБ плоскости от вносител
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на
------- ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ - 1-во качество, топола, черен и кафяв филм, фенолово WBP лепило:
с размери:
18х1220х2440мм;
20х1220х2440мм;
21х1220х2440мм.
Единствено шперплата с напечатано върху листовете лого (PS-PLY) гарантира, че е първо качество. Всичко останало на
пазара, независимо от цвета на филмовото покритие (кафяво или черно) е с друго качество;
Висококачествени ОСБ плоскости внос:
------- ОСБ - 3 /OSB/ плоскости внос от САЩ: 11.1х1220х2440мм;
------- ОСБ - 2 /OSB/ плоскости:
9х1220х2440мм
11х1220х2440мм
15х1220х2440мм
18х1220х2440мм
ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА!
Складови бази във Варна и София:
гр. София – Склад София
тел./факс: 02/ 994 55 38; тел: 0886075474
гр. Варна, ЗПЗ, в двора на Складова база „Варна Комерс” –
/Терснаб/ - Склад № 6
тел./факс: 052/ 727 003, тел: 0885360315
www.shperplat.com
www.vodoustoichivshperplat.com
www.osbbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/86644/shperplat-za-kofraj-i-osb-ploskosti-ot-vnositel

Bluetooth безжична портативна колонка Philips BT100A
Bluetooth безжична портативна колонка Philips BT100A, съвместима с iPhone&Smartphones, синя
http://obiavidnes.com/obiava/86643/bluetooth-bezjichna-portativna-kolonka-philips-bt100a

Bluetooth безжична портативна колонка Philips BT100M
Bluetooth безжична портативна колонка Philips BT100M, съвместима с iPhone&Smartphones, червена
http://obiavidnes.com/obiava/86642/bluetooth-bezjichna-portativna-kolonka-philips-bt100m

Дарсонвал за козметични салони, така и за домашно ползване
Дарсонвал за козметични салони, така и за домашно ползване
Предназначен както за професионална употреба от козметични салони, така и за домашно ползване
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Характеристики:
Апаратът включва 4 приставки (електрода), които се подменят в зависимост от мястото на третиране.
Интензитетът на работа може да се променя според чувствителността на кожата.
Дарсонвализацията е лечебен метод.
Чрез нея се получава дразнене на нервните окончания и на нервните апарати в кожата и по рефлекторен
път се причинява кратко свиване на кръвоносните съдове, последвано от продължителното им разширение и засилване на
притока на кръв в кожата,
което води до подобряване на обмяната на веществата в нея. Токът на Дарсонвала намалява възбудимостта на нервните
окончания в кожата,
които възприемат болката и има обезболяващ ефект. В резултат на всичко това тонусът на кожата и подлежащите
тъкани се повишава,
увеличава се еластичността на кожата и на стените на кожните съдове, подобрява се дейността на мастните жлези.
Високочестотният ток,
действа антисептично на кожата, т.е. унищожава бактериите, които могат да предизвикат възпаления,
облекчава самите възпаления и стимулира кръвообращението на кожата. Резултатът е по-свежа, по-чиста и
по-тонизирана кожа.
Процедурите с дарсонвал трябва да бъдат част от всяко почистване на кожата.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/86641/darsonval-za---kozmetichni-saloni-taka-i-za-domashno-polzvane

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
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http://obiavidnes.com/obiava/86640/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Имате желание да зарадвате съпругата си?
Ето имате шанс като закупите от нашият артикул -кухненско ренде.
Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на кухненското ренде.
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване.
Безопасен за деца
Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци с различни по големина форми.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.Цена 59лв
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/86639/nayser-dayser-kuhnensko-rende---pomoshtnik-na-vsyaka-domakinya

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2013 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
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Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/86638/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

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 420.00 лв.,
Вие получавате като БОНУС : . ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ
МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР нов -275 лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 420 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 !
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/86637/detoksikator

Слушалка Philips Bluetooth
Слушалка Philips Bluetooth , универсална, черена/кафява
http://obiavidnes.com/obiava/86636/slushalka-philips-bluetooth-

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
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по Обстоятелствата !
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското/фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
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ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/86635/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya--predlagame-perf

7" (17.78 cm) ACER ICONIA B1-730HD
7" (17.78 cm) ACER ICONIA B1-730HD, двуядрен Intel Atom 1.6GHz, 1GB RAM, 16GB eMMC, GPS, Android 4.2, 340g., 2 г.
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/86634/7-1778-cm-acer-iconia-b1-730hd

7" (17.78 cm) ACER ICONIA TABLET B1-710
7" (17.78 cm) ACER ICONIA TABLET B1-710, двуядрен MediaTek MTK8317T 1.2GHz, 1GB RAM, 16 eMMC, GPS, Android 4.1,
340g., 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/86633/7-1778-cm-acer-iconia-tablet-b1-710

8.0" (20.32 cm) ACER ICONIA A1-840FHD-15KA
8.0" (20.32 cm) ACER ICONIA A1-840FHD-15KA, четириядрен Intel Atom 1.86GHz, 2GB RAM, 16GB eMMC, GPS, Android
http://obiavidnes.com/obiava/86632/80-2032-cm-acer-iconia-a1-840fhd-15ka

13.3" (33.78cm) Lenovo Yoga 2 (59431610)
13.3" (33.78cm) Lenovo Yoga 2 (59431610), сив, двуядрен Intel® Core™ i5 4210U 1.7/2.7 GHz, FULL HD Display (micro
HDMI), 4GB, 256GB SSD, USB3.0, Windows 8.1, 1.58, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/86631/133-3378cm-lenovo-yoga-2-59431610

13.3" (33.78cm) Lenovo Yoga 2 (59431630)
13.3" (33.78cm) Lenovo Yoga 2 (59431630), сив, двуядрен Intel® Core™ i5 4210U 1.7/2.7 GHz, FULL HD Display (micro
HDMI), 4GB, 16GB SSD & 500GB SSHD, USB3.0, Windows 8.1, 1.58, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/86630/133-3378cm-lenovo-yoga-2-59431630

13.3" (33.78cm) Lenovo Yoga 2 (59431633)
13.3" (33.78cm) Lenovo Yoga 2 (59431633), оранжев, двуядрен Intel® Core™ i5 4210U 1.7/2.7 GHz, FULL HD Display (micro
HDMI), 4GB, 16GB SSD & 500GB SSHD, USB3.0, Windows 8.1, 1.58, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/86629/133-3378cm-lenovo-yoga-2-59431633

13.3" (33.78cm) Lenovo Yoga 2 Pro (59431669)
13.3" (33.78cm) Lenovo Yoga 2 Pro (59431669), сив, двуядрен Intel® Core™ i5 4210U 1.7/2.7 GHz, QHD+ Display (micro
HDMI), 8GB, 256GB SSD, USB3.0, Windows 8.1, 1.39, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/86628/133-3378cm-lenovo-yoga-2-pro-59431669

13.3" (33.78cm) Lenovo Yoga 2 Pro (59431674)
13.3" (33.78cm) Lenovo Yoga 2 Pro (59431674), оранжев, двуядрен Intel® Core™ i5 4210U 1.7/2.7 GHz, QHD+ Display (micro
HDMI), 8GB, 256GB SSD, USB3.0, Windows 8.1, 1.39, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/86627/133-3378cm-lenovo-yoga-2-pro-59431674
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15.6" (39.62cm) Lenovo Flex 2-15 (59431827)
15.6" (39.62cm) Lenovo Flex 2-15 (59431827), двуядрен Intel® Core™ i5 4210U 1.7/2.7 GHz, FULL HD Touch Display &
NVIDIA® Geforce 840M 2GB (HDMI), 4GB, 8GB SSD & 500GB SSHD, USB3.0, Free DOS, 2.5kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/86626/156-3962cm-lenovo-flex-2-15-59431827

Уроци по английски език за деца и възрастни от London-bg.eu – 0876 566322 Милко Тотевски
Уроци по английски език за деца и възрастни в :
- Младост 2 – Българско Школо
- Студентски град – Парк Хотел Витоша
Образователен център Лондон използва най-съвремената дигитална техника с цел по-голяма ефективност по време на
заниманията. Преподавателите са висококвалифицирани с Международен опит в сферата на образованието .
За Контакти :
GSM 0876 566322 Милко Тотевски
web : www.london-bg.eu
mail : office@london-bg.eu
FB : London school of English
http://obiavidnes.com/obiava/86625/uroci-po-angliyski-ezik-za-deca-i-vyzrastni-ot-london-bgeu---0876-566322-milko

ХЕФТИ МЕТАЛС
ХЕФТИ МЕТАЛС е с основна дейност събиране, оползотворяване и търговия на скрап от черни и цветни метали. Гордост
за компанията е изграждането на завод за рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
ADELMANN Recycling тип RP-EEE, което е най-модерното и най-голямото съоръжение в Източна Европа.
http://obiavidnes.com/obiava/86624/hefti-metals

15.6" (39.62cm) Lenovo G500 (59424110)
15.6" (39.62cm) Lenovo G500 (59424110), двуядрен Intel® Pentium® 2030M 2.5 GHz, HD LED Display & AMD HD 8570 2GB
(HDMI), 4GB, 1TB, 2x USB3.0, Free DOS, 2.5kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/86623/156-3962cm-lenovo-g500-59424110

15.6" (39.62cm) Lenovo G50-45 (80E30067BM)
15.6" (39.62cm) Lenovo G50-45 (80E30067BM), четириядрен AMD A6-6310 2.0/2.4 GHz, HD LED Display & AMD Radeon R5
M230 2GB (HDMI), 4GB, 1TB HDD, USB3.0, Free DOS, 2.5 kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/86622/156-3962cm-lenovo-g50-45-80e30067bm

15.6" (39.62cm) Lenovo Y50-70
15.6" (39.62cm) Lenovo Y50-70, черен, четириядрен Haswell Intel™ Core i7 4700HQ 2.4/3.4 GHz, FULL HD LED Touch
Display & GeForce GTX 860M 4GB (HDMI), 8GB, 8GB SSD & 1TB SSHD, 2x USB3.0, Windows 8.1, 2.4kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/86621/156-3962cm-lenovo-y50-70

15.6" (39.62cm) Lenovo Z50-70 (59432120)
15.6" (39.62cm) Lenovo Z50-70 (59432120), бял, двуядрен Intel® Core™ i3 4030U 1.9 GHz, FULL HD LED Display & GeForce
840M 2GB (HDMI), 8GB, 8GB SSD & 1TB SSHD, USB3.0, Free DOS, 2.4kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/86620/156-3962cm-lenovo-z50-70-59432120

15.6" (39.62cm) Lenovo Z50-70 (59432148)
15.6" (39.62cm) Lenovo Z50-70 (59432148), бял, двуядрен Intel® Core™ i5 4210U 1.7/2.7 GHz, FULL HD LED Display &
GeForce 840M 4GB (HDMI), 8GB, 8GB SSD & 1TB SSHD, USB3.0, Free DOS, 2.4kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/86619/156-3962cm-lenovo-z50-70-59432148

Страница 97/120

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

07.09.2014

15.6" (39.62cm) Lenovo Z50-70 (59432156)
15.6" (39.62cm) Lenovo Z50-70 (59432156), бял, двуядрен Haswell Intel® Core™ i7 4510U 2.0/3.1 GHz, FULL HD LED Display
& GeForce 840M 2GB (HDMI), 8GB, 1TB HDD, USB3.0, Free DOS, 2.4kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/86618/156-3962cm-lenovo-z50-70-59432156

Защита от варовик и корозия
Химтек ЕООД Ви предлага уникалната формула на прах за защита на различни метали от корозия. Тя е предназначена да
осигури дългосрочното опазване на отворени и затворени охладителни и отоплителни системи. Продуктът съдържа
смес от органични инхибитори на варовик, които предотвратяват образуването котлен камък в тръби и охладителни
кули.
http://obiavidnes.com/obiava/86617/zashtita-ot-varovik-i-koroziya

Обезмаслители с антикорозионно действие
Химтек ЕООД Ви предлага почистващи препарати, които има своеобразната способност да премахват трудни за
отстраняване наслагвания, като тежки хидрокарбони масленни съединения, както и идустриални машинни масла.
Продуктите съдържат парни и свързващи антикорозионни инхибитори, които предпазват черните метали от
бързонастъпваща корозия.
http://obiavidnes.com/obiava/86616/obezmasliteli-s-antikorozionno-deystvie

Антикорозионни опаковки VCI хартия и полиетиленови торби
Химтек ЕООД е ексклузивен вносител и представител на Световния лидер Cortec Corporation, производител на
антикорозионни опаковки и хартия.Предлагаме на Вашето внимание най-добрата защита от корозия,потъмняване и
окисляване за Вашите детайли, в различни варианти и размери – фолио, листи, торба, ръкав, пликове с/без цип.
http://obiavidnes.com/obiava/86615/antikorozionni-opakovki-vci--hartiya-i-polietilenovi-torbi

Студеното поцинковане
Химтек ЕООД, Варна е вносител на ZRC USA - световният лидер в студеното поцинковане. Продуктите на ZRC са
предназначени за :
1. Ремонт на нови и стари горещо поцинковани или боядисани метални конструкции; 2. ZRC е заместител на горещото
поцинковане на големи детайли, които не могат да бъдат подложени на такова; 3. ZRC продуктите предоставят 98 %
чист цинк в сухия слой; 4. Срокът на защита е минимално равен на горещото поцинковане; 5. Продуктът ZRC на водна
основа предоставя двойно по-дълга защита от горещо поцинковане.
ZRC е одобрен от Министерството на траспорта на САЩ за защита на метални мостови конструкции.
http://obiavidnes.com/obiava/86614/studenoto-pocinkovane

Пасивиране на неръждаема стомана
Химтек ЕООД, Варна е вносител на продуктите на STELLAR Solutions САЩ – Световният лидер в пасивирането на
неръждаеми стомани. Предлагаме продукт за пасивация на неръждаема стомана за хранително-вкусовата и
фармацевтичната индустрия, който осигурява най-добрата антикорозионна защита без промяна на естетическия
външен вид на изделието.
А продуктът STEELMATT на фирма АТS е предназначен за пасивиране, почистване на заварки, матиране и оеднаквяване
на външия вид без вредни изпарения и пушеци. STEELMATT е безопасен, нетоксичен и биоразградим.
http://obiavidnes.com/obiava/86613/pasivirane-na-neryjdaema-stomana

Калъф Privileg за таблет до 7“ (17.78 cm)
Калъф Privileg за таблет до 7“ (17.78 cm), "бележник", зелен, с клавиатура
http://obiavidnes.com/obiava/86612/kalyf-privileg-za-tablet-do-7-1778-cm

свободни работни позиций
Набираме персонал за работа в Чехия на следните позиций: Мъже , жени , семейства до 50 год. за работа във фабрика за
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парфюми - чисто заплащане 850 евро , месокомбинат - 900 евро , дърводелски цех - мебелисти ( 1200 евро ) общи
работници - 850 евро , кулокранисти с опит минимум 5 год. и 50-60% чешки език ( 1300 евро ) , шлосери за завод Шкода (
1200 евро ) , майстори строители широкоспектърен профил ( от 1100 - 1500 евро ) , заварчици на СО2 и аргон ( 1200 1600 евро ) , електрод ( 1000 евро ) , селско стопанство и животновъдство ( 1000 евро ) , оранжерии ( 900 евро ) ,
складови работници от 20-30 год. за складовете на Пенни Маркет , Билла , Кауфланд , Теско и Алберт ( 950 евро ) ,
монтажници на алуминиева и ПВЦ дограма ( 1100 евро ) , шофьори с кат. "С" ( 900 евро ) , цех за сухо боядисване ( 1000
евро ) , завод на Кока Кола ( 900 евро) . Към всички оферти се дава седмичен аванс до първа заплата от 1000 - 1500 чкр (
40 -60 евро ) . Заплатата е на следващия месец от 10-20 число за предходния. Трудов договор , осигуровки , подсигурена
квартира ( към някои от офертите е безплатна )
http://obiavidnes.com/obiava/86611/svobodni-rabotni-poziciy

майстори широкоспектърен профил
Набор на персонал за работа в стройтелството за Чехия, майстори и общи
работници широко спектърен профил: Зидаро мазачи , , гипсокартон, фаянс и
теракот, хидроизолация-6 евро на час, арматуристи, куфражисти-5 евро на
час , топлоизолация 9-12 евро на квадрат , общи работници-4 евро на
час.10 часов работен ден 6 дена в седмицата.Подсигорена е квартира,
сключва се постоянен трудов договор, не се изисква владеенето на език
http://obiavidnes.com/obiava/86610/maystori-shirokospektyren-profil

Калъф Privileg за таблет до 7“ (17.78 cm)
Калъф Privileg за таблет до 7“ (17.78 cm), "бележник", син, с клавиатура
http://obiavidnes.com/obiava/86609/kalyf-privileg-za-tablet-do-7-1778-cm

Земеделска земя в село Зимен
Земеделска земя в село Зимен община Карнобат 28 дка.Цена по договаряне.Моля предлагайте цена при интерес
http://obiavidnes.com/obiava/86608/zemedelska-zemya-v-selo-zimen

Калъф Privileg за таблет до 7“ (17.78 cm)
Калъф Privileg за таблет до 7“ (17.78 cm), "бележник", черeн/оранжев, с клавиатура
http://obiavidnes.com/obiava/86607/kalyf-privileg-za-tablet-do-7-1778-cm

Калъф Privileg за таблет до 7“ (17.78 cm)
Калъф Privileg за таблет до 7“ (17.78 cm), "бележник", черeн, с клавиатура
http://obiavidnes.com/obiava/86606/kalyf-privileg-za-tablet-do-7-1778-cm

ЧЕХИЯ-ЛЕГАЛНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен цех,завод за авточасти,за шивачки,перални,печатници,европалети,фабрика за шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване сме на вашите услуги всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/86605/chehiya-legalna-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

ПРЕДЛАГАМЕ РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
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Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен цех,завод за авточасти,за шивачки,перални,печатници,европалети,фабрика за шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване сме на вашите услуги всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/86604/predlagame-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

СИГУРНА РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен цех,завод за авточасти,за шивачки,перални,печатници,европалети,фабрика за шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване сме на вашите услуги всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/86603/sigurna-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен цех,завод за авточасти,за шивачки,перални,печатници,европалети,фабрика за шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване сме на вашите услуги всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/86602/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-i-posrednici-v

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен цех,завод за авточасти,за шивачки,перални,печатници,европалети,фабрика за шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване сме на вашите услуги всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/86601/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-i-posrednici-v

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА РАБОТИМ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И
КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен цех,завод за авточасти,за шивачки,перални,печатници,европалети,фабрика за шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
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договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване сме на вашите услуги всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/86600/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva--rabotim-bez-posrednici-i-komision-v-byl

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА РАБОТИМ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И
КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен цех,завод за авточасти,за шивачки,перални,печатници,европалети,фабрика за шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване сме на вашите услуги всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/86599/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva--rabotim-bez-posrednici-i-komision-v-byl

ЧЕХИЯ-ЛЕГАЛНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен цех,завод за авточасти,за шивачки,перални,печатници,европалети,фабрика за шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване сме на вашите услуги всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/86598/chehiya-legalna-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ЛЕГАЛНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен цех,завод за авточасти,за шивачки,перални,печатници,европалети,фабрика за шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване сме на вашите услуги всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/86597/chehiya-legalna-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

ПРЕДЛАГАМЕ РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен цех,завод за авточасти,за шивачки,перални,печатници,европалети,фабрика за шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване сме на вашите услуги всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/86596/predlagame-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya
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ПРЕДЛАГАМЕ РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен цех,завод за авточасти,за шивачки,перални,печатници,европалети,фабрика за шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване сме на вашите услуги всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/86595/predlagame-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

СИГУРНА РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен цех,завод за авточасти,за шивачки,перални,печатници,европалети,фабрика за шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване сме на вашите услуги всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/86594/sigurna-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-v-bylgariya

СИГУРНА РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен цех,завод за авточасти,за шивачки,перални,печатници,европалети,фабрика за шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване сме на вашите услуги всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/86593/sigurna-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен цех,завод за авточасти,за шивачки,перални,печатници,европалети,фабрика за шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване сме на вашите услуги всеки ден от 8 до 19 часа само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/86592/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-i-posrednici-v

Калъф Privileg за таблет до 7“ (17.78 cm)
Калъф Privileg за таблет до 7“ (17.78 cm), "бележник", червен, с клавиатура
http://obiavidnes.com/obiava/86591/kalyf-privileg-za-tablet-do-7-1778-cm
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Курсове за шести клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за 6 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на шестокласници.
Изберете курсовете за 6 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/86590/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
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http://obiavidnes.com/obiava/86589/kursove-za-sedmi-klas-na-rodina

Подготовка за матура на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за МАТУРА от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка за матура.
Изберете курсовете за матура на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди МАТУРИТЕ.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/86588/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!
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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/86587/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

Калъф Privileg за таблет до 7“ (17.78 cm)
Калъф Privileg за таблет до 7“ (17.78 cm), "бележник", червен, с клавиатура
http://obiavidnes.com/obiava/86586/kalyf-privileg-za-tablet-do-7-1778-cm

Курсове и индивидуални уроци по френски език
Курсове и индивидуални уроци по френски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системата ECHO. Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение; разумна цена и
разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика! Издаване на сертификат за всяко
ниво.Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/86585/kursove-i-individualni-uroci-po-frenski-ezik

Курсове и индивидуални уроци по италиански език
Курсове и индивидуални уроци по италиански език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системата Progetto Italiano. Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение; разумна цена
и разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика! Издаване на сертификат за всяко
ниво.Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/86584/kursove-i-individualni-uroci-po-italianski-ezik

Курсове и индивидуални уроци по италиански език
Курсове и индивидуални уроци по италиански език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системата Progetto Italiano. Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение; разумна цена
и разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика! Издаване на сертификат за всяко
ниво.Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/86583/kursove-i-individualni-uroci-po-italianski-ezik

Курсове и индивидуални уроци по английски език
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Курсове и индивидуални уроци по английски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системите на издателство „Оксфорд” – New English file / Solutions. Удобни офиси в центъра на София;
гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по
езика! Издаване на сертификат за всяко ниво. Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/86582/kursove-i-individualni-uroci-po-angliyski-ezik

Курсове и индивидуални уроци по немски език
Курсове и индивидуални уроци по немски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
Подготовка по системите на издателство „Хюбер” –Schritte International/ Ciel/ Lagune и др.Удобни офиси в центъра на
София; гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Безплатен тест за определяне на реалното ви
ниво по езика! Издаване на сертификат за всяко ниво.Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/86581/kursove-i-individualni-uroci-po-nemski-ezik

Гипсова и вароциментова мазилка
ДАНЕВ СТРОЙ ЕООД извършва полагане на гипсова и варова вътрешна мазилка с турбозол, подови машинни замазки,
шлайфан бетон,машинно боядисване,шпакловка,декоративни мазилки,външна топлоизолация, саниране и укрепване на
стари сгради с торкрет мазилка. Разполагаме със собствени машини монофазни и трифазни, турбозоли за
замазка,професионални машини Грако за боядисване,фасадно рамково скеле.. Фирмата залага на висококачествени
материали съобразени с изискванията и очакванията на нашите клиенти и гарантира желания краен резултат.
Предлагаме неангажиращ безплатен оглед и консултации на обекта.При желание от страна на клиента работим с негов
материал. Работим в цялата страна.ЗА НАС Е ВАЖНО ВИЕ ДА СТЕ ДОВОЛНИ!
http://obiavidnes.com/obiava/86580/gipsova-i-varocimentova-mazilka

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

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
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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/86579/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata

ТЪРГОВСКО ПРАВО - Покупко - Продажба на Фирми със Задължения ... Предлагаме
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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
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/86578/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya--predlagame-perf

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.
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/86577/tyrgovsko-pravo---kupuvame-biznes--ad-sd-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya-i-

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/86576/3d-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/86575/3d-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/86574/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Калъф Privileg за таблет до 7“ (17.78 cm)
Калъф Privileg за таблет до 7“ (17.78 cm), "бележник", червен, с клавиатура
http://obiavidnes.com/obiava/86573/kalyf-privileg-za-tablet-do-7-1778-cm

Водоустойчив Шперплат за кофраж директен вносител
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на
http://obiavidnes.com/obiava/86572/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-direkten-vnositel

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 ВИ ОТ ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ФИНАНСОВА, ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ.
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/86571/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.
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ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ФИНАНСОВА, ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ.
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/86570/investconsult-group-kupuvame-tyrgovski-predpriyatiya-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeni

Детективска Агенция Дискрет-Русе Шумен Велико Търново
Детективска Агенция ДИСКРЕТ е специализирана единствено и само в областа на изневярата.
Установяване собственост на телефони автомобили и месторабота.Издирване на бивши и
настоящи адреси.Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/86569/detektivska-agenciya-diskret-ruse-shumen-veliko-tyrnovo

Калъф Privileg за таблет до 7“ (17.78 cm)
Калъф Privileg за таблет до 7“ (17.78 cm), "джоб", черeн
http://obiavidnes.com/obiava/86568/kalyf-privileg-za-tablet-do-7-1778-cm

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/86567/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

Корпоративно обучение по английски ,български , немски , руски
Езикова школа Абилити организира
Чуждоезиково обучение по :
Английски,
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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/86566/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--nemski--ruski

Болгарский язык для иностранцев
Школа иностранных языков АБИЛИТИ организует индивидуальное и групповое обучение по болгарскому языку для
русскоговорящих . Обучение проводится на русском языке. Наши занимания от начального уровня (А1) до уровня эксперта
(С2).
Если Вы ведете бизнес в Болгарии, купили недвижимость, ездите на отдых, то обязательно нужно говорить на
болгарском .
В процессе обучения на курсах болгарского языка Вы сможете не только изучить язык, но и познакомиться с
особенностями, нравом и бытом болгарского народа.
Интересно изучать язык, с которым есть общий алфавит и в котором слова читаются так же, как у русского, но имеют
другое значение.
На курсах происходит ознакомление курсистов с общественными, культурными, экономическими и историческими
реалиями Болгарии, с целью максимально комфортной и быстрой адаптации в языковой среде.
Для обучения Вам не надо покупать учебник , т.к. наша школа предлагает свою систему обучения и методику.
Наша методика , которая предлагаем -очень современяя и актуальная . Она
заключается в совмещении коммуникативного подхода с логическим и естественным освоением необходимого
лексико-грамматического и фонетического материала .
Обучение предусматривает комплекс аспектов:
• Грамматика
• Фонетика
• Практика речи
• Чтение
• Аудирование
При индивидуальном обучении, методика выстраивается с учетом Ваших пожеланий. Индивидульное обучение может
проводиться в офисе курсиста в удобное для Вас время.
Школа Абилити предлагает несколько программ обучения на курсах болгарского языка:
• общий курс болгарского
• курс делового болгарского
• разговорный курс для усовершенствования навыков владения болгарским языком .
Длительность каждого уровня обучения 20 академических часов (2 месяца).
По окончании программы выдается свидетельство, с указанием курса и количества часов.
Учебные пособия входят в цену курса обучения.
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
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www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/86565/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/86564/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

Калъф Privileg за таблет до 7“ (17.78 cm)
Калъф Privileg за таблет до 7“ (17.78 cm), черен
http://obiavidnes.com/obiava/86563/kalyf-privileg-za-tablet-do-7-1778-cm

Калъф Privileg за таблет до 9.7“ (24.63 cm)
Калъф Privileg за таблет до 9.7“ (24.63 cm),"бележник", черeн, с клавиатура
http://obiavidnes.com/obiava/86562/kalyf-privileg-za-tablet-do-97-2463-cm

Калъф Privileg за таблет до 9.7“ (24.63 cm)
Калъф Privileg за таблет до 9.7“ (24.63 cm), "джоб", черeн
http://obiavidnes.com/obiava/86561/kalyf-privileg-za-tablet-do-97-2463-cm

Калъф Privileg за таблет
Калъф Privileg за таблет, черен, "бележник" с клавиатура
http://obiavidnes.com/obiava/86560/kalyf-privileg-za-tablet
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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

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

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

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
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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/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.
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
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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
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