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easyHotel Sofia – LOW COST – евтин нискобюджетен бизнес хотел в централна София
easyHotel Sofia e евтин и модерен бюджетен хотел в централна София.
Той е за индивидуалните и корпоративни клиенти, които харесват концепцията за премерен лукс на страхотна цена,
както и за тези, които биха искали да избегнат излишни разходи. Той e за осъзнаващия цената клиент, който търси
настаняване на централно място, чистота, сигурност и качество на услугата.
В easyHotel Sofia ще намерите уют, свежест и функционалност в обзавеждането, перфекционизъм в обслужването и
същевременно невероятно атрактивни цени.
Модерната девететажна сграда е разположена в новото Сити на столицата само на 5 минути от идеалния център и в
близост до метростанция. Иновативен, свеж и функционално обзаведен, easyHotel Sofia спестява от излишен лукс и Ви
посреща на изключително ниски цени.
easyHotel Sofia предлага на своите гости 57 двойни стаи с бани. Въпреки компактния им размер, всяка стая е с двойно
легло, телевизор с плосък екран, климатик, шкаф, тоалетка с огледало, самостоятелна баня с кърпи и шампоан. В цялата
сграда има безплатен достъп до високоскоростен Wi-Fi интернет, а при необходимост гостите могат да използват
факс, копир и скенер на рецепцията (24/7).
easyHotel Sofia е представител на британската нискотарифна верига www.easyHotel.com , част от easyGroup с 22
нискобюджетни компании – www.easy.com , сред които и популярната бюджетна авиокомпания www.easyJet.com.
easyHotel Sofia не задължава своите гости да ползват допълнителни услуги, затова те не са включени в цената. Срещу
символично заплащане може да заявите почистване на стаята или допълнителни кърпи, да оставите багажа си на
съхранение или автомобила си в подземния гараж. Във фоайето на хотела гостите могат да открият автомати за
топли и студени напитки и леки храни.
Ние Ви предлагаме най-добрата цена, а в замяна Ви молим единствено да жертвате малко пространство и излишен лукс.
Условия: Рецепция 24/7 • 57 двойни стаи със самостоятелни бани – малки и стандартни • Климатик • Безплатен Wi-Fi
интернет • Кабелна TV • Условия за хора с увреждания • Безплатен открит паркинг • Охраняем подземен гараж • Стая
за съхранение на багаж • Асансьор • Лятна градина • За непушачи • Настаняване – след 14:00 ч. • Напускане – до 11:00 ч. •
Допуска се само куче-водач • На 5 мин. от Mall of Sofia • На 2-3 мин. от метростанция К. Величков
Цени - Двойни стаи с двойно легло, баня, климатик, безплатен Wi-Fi интернет и кабелна TV, на цени от 38 до 68 лв. за
стая, в зависимост от датата на резервация и заетостта.
Резервациите се предплащат.
РЕЗЕРВИРАЙТЕ ТУК: http://www.easyhotel-sofia.bg/?page_id=18
* Не се приемат резервации по e-mail, телефон или факс, тъй като цените са динамични и зависят от датата на
резервация и заетостта.
Колкото по-рано резервирате, толкова по-ниска е цената!
easyHotel Sofia – Low Cost
гр. София 1309, бул.Тодор Александров / ул.Алдомировска 108
Тел.: 02 9201654; Факс: 02 8228215
enquiries@sofia.easyhotel.com
www.easyhotel-sofia.bg
www.easyhotel.com
http://obiavidnes.com/obiava/87064/easyhotel-sofia--low-cost--evtin-niskobyudjeten-biznes-hotel-v-centralna-sofiya

Ben 10: Ultimate Alien - Cosmic Destruction
Ben 10: Ultimate Alien - Cosmic Destruction, за PSP
http://obiavidnes.com/obiava/87273/ben-10-ultimate-alien---cosmic-destruction

Cars 2: The Videogame
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Cars 2: The Videogame, за PSP
http://obiavidnes.com/obiava/87272/cars-2-the-videogame

EA Replay
EA Replay, за PSP
http://obiavidnes.com/obiava/87271/ea-replay

MGS Portable Ops + Coded Arms (пакет 2 в 1)
MGS Portable Ops + Coded Arms (пакет 2 в 1), за PSP
http://obiavidnes.com/obiava/87270/mgs-portable-ops--coded-arms-paket-2-v-1

MGS Portable Ops + Silent Hill Origins (пакет 2 в 1)
MGS Portable Ops + Silent Hill Origins (пакет 2 в 1), за PSP
http://obiavidnes.com/obiava/87269/mgs-portable-ops--silent-hill-origins-paket-2-v-1

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив - Русе , София , Стара Загора
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/87300/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---ruse--sofiya--stara-zagora

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив - Русе , София , Стара Загора
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
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-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/87299/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---ruse--sofiya--stara-zagora

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив - Русе , София , Стара Загора
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/87298/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---ruse--sofiya--stara-zagora

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
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(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/87297/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Частен Детектив-изневяра и развод-разследване
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
изневяра и развод-разследване,
издирва лица,справки,
Корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота,
Открива биологични родственици,
наблюдава деца и възрастни с подозрително поведение
-(алкохол,хазарт,наркотици)
Технически контрол-аудио,видео,сателитно наблюдение,
високотехнологично оборудване,
информационна киберсигурност,
съдействие при сделки с имоти-проверка.
Основната цел е:бързина,коректност,
качество и достоверност на събраната информация
и най-вече пълна Дискретност!!!
"Незабравяйте-онзи,който владее информацията ,контролира ситуацията"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/87296/chasten--detektiv-iznevyara-i-razvod-razsledvane

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ФОКС БЪЛГАРИЯ -0888400413
Частна детективска агенция Фокс-разследване
- Извършва детективски услуги на територията
на цяла България и Европейския съюз!
- Предлага специални,дискретни разследвания
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от професионални частни детективи
- ИЗНЕВЕРИ-наблюдение,фото и видео материали,
комуникации,доклад за свършена работа и местонахождение
на "обекта"по време на разследването
- ИЗДИРВАНЕ на лица-локация със съвременни технологии,
установява биологични родители
- КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ-за частни лица и фирмипазари,продажби,покупки и др.
- Операции под прекритие и вътрешни разследвания
- СПРАВКИ-биографични данни-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация,
проследяване на активи и пасиви.
- GPS системи за проучване и наблюдение,
монтаж на скрито видео и аудио наблюдениев сгради и автомобили, както и откриване на скрити
микрофони и камери
- КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ за сигурност и проследяване
на комуникации.
Частните детективи от агенция FOX ви гарантират професионални
и надеждни резултати ,напълно Дискретно!
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/87295/detektivska--agenciya--foks--bylgariya--0888400413

Spider-Man 3
Spider-Man 3, за PSP
http://obiavidnes.com/obiava/87264/spider-man-3

Hot Pixel
Hot Pixel, за PSP
http://obiavidnes.com/obiava/87263/hot-pixel

Събиране на дългове, вземания
СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ, ДЪЛГОВЕ
Професионално събиране на дългове / вземания. Изкупуване.
ДЪЛЖАТ ВИ ПАРИ – НИЕ СМЕ С ВАС!
1.Събиране на просрочени вземания от длъжниците:
а/ Проверка финансовото състояние на длъжника;
б/ Лични контакти с длъжника и кредитора;
в/ Подписване на договори за изплащане на вземането;
2. Финансова помощ и посредничество.
3. Правни консултации – банкови проблеми, проблеми с кредити, трудови проблеми, търговски проблеми, проблеми с
недвижими имоти, фирмени договори, съдебно и извънсъдебно събиране на вземания, семейни проблеми, наследствени
проблеми, глоби, наказания, проблеми с администрации и институции – държавни и общински, ипотеки, запори, възбрани
и други.
4. Поемане цялостното събиране на задължения.
5. Бизнес съвети и услуги за бизнеса.
„ДЕЛОВИ ГРУП” ООД
Град Пловдив, ул. „Драва” № 5
Тел.: 0898/82 97 24
http://obiavidnes.com/obiava/87294/sybirane-na-dylgove-vzemaniya
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Събиране на дългове, вземания
СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ, ДЪЛГОВЕ
Професионално събиране на дългове / вземания. Изкупуване.
ДЪЛЖАТ ВИ ПАРИ – НИЕ СМЕ С ВАС!
1.Събиране на просрочени вземания от длъжниците:
а/ Проверка финансовото състояние на длъжника;
б/ Лични контакти с длъжника и кредитора;
в/ Подписване на договори за изплащане на вземането;
2. Финансова помощ и посредничество.
3. Правни консултации – банкови проблеми, проблеми с кредити, трудови проблеми, търговски проблеми, проблеми с
недвижими имоти, фирмени договори, съдебно и извънсъдебно събиране на вземания, семейни проблеми, наследствени
проблеми, глоби, наказания, проблеми с администрации и институции – държавни и общински, ипотеки, запори, възбрани
и други.
4. Поемане цялостното събиране на задължения.
5. Бизнес съвети и услуги за бизнеса.
„ДЕЛОВИ ГРУП” ООД
Град Пловдив, ул. „Драва” № 5
Тел.: 0898/82 97 24
http://obiavidnes.com/obiava/87293/sybirane-na-dylgove-vzemaniya

Brothers In Arms D-Day + Rainbow Six Vegas (пакет 2 в 1)
Brothers In Arms D-Day + Rainbow Six Vegas (пакет 2 в 1), за PSP
http://obiavidnes.com/obiava/87259/brothers-in-arms-d-day--rainbow-six-vegas-paket-2-v-1

Driver 76 + Prince of Persia Revelations (пакет 2 в 1)
Driver 76 + Prince of Persia Revelations (пакет 2 в 1), за PSP
http://obiavidnes.com/obiava/87258/driver-76--prince-of-persia-revelations-paket-2-v-1

Shaun White Snowboarding + Prince of Persia Rival Swords (пакет 2 в 1)
Shaun White Snowboarding + Prince of Persia Rival Swords (пакет 2 в 1), за PSP
http://obiavidnes.com/obiava/87257/shaun-white-snowboarding--prince-of-persia-rival-swords-paket-2-v-1

7" (17.78 cm) GoClever TAB ELIPSO 71/W(5906736056739_5906736065656)
7" (17.78 cm) GoClever TAB ELIPSO 71/W(5906736056739_5906736065656), двуядрен, 1GB RAM, 8GB памет (microSD слот),
3G, Бял
http://obiavidnes.com/obiava/87256/7-1778-cm-goclever-tab-elipso-71w5906736056739_5906736065656

7" (17.78 cm) GoClever TAB ELIPSO 71/W(5906736056746_5906736065656)
7" (17.78 cm) GoClever TAB ELIPSO 71/W(5906736056746_5906736065656), двуядрен, 1GB RAM, 8GB памет (microSD слот),
3G, черен
http://obiavidnes.com/obiava/87253/7-1778-cm-goclever-tab-elipso-71w5906736056746_5906736065656

7" (17.78 cm) GoClever TAB ORION 70(5906736050768_5906736065656)
7" (17.78 cm) GoClever TAB ORION 70(5906736050768_5906736065656), четриядрен, 1GB RAM, 8GB памет (microSD слот),
3G, черен
http://obiavidnes.com/obiava/87252/7-1778-cm-goclever-tab-orion-705906736050768_5906736065656

7" (17.78 cm) GoClever TAB TERRA 70L(5906736050973_5906736065656)

Страница 6/101

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

14.09.2014

7" (17.78 cm) GoClever TAB TERRA 70L(5906736050973_5906736065656), двуядрен, 512MB RAM, 4GB памет (microSD
слот), 3G, черен
http://obiavidnes.com/obiava/87251/7-1778-cm-goclever-tab-terra-70l5906736050973_5906736065656

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-0888112075-Русе Шумен Силистра Свищов Варна
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/87292/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-ruse-shumen-silistra-svishtov-v

16GB microSDHC
16GB microSDHC, A-Data, Class10, UHS-I
http://obiavidnes.com/obiava/87291/16gb-microsdhc

16GB microSDHC
16GB microSDHC, A-Data +SD адаптер, Class10, UHS-I
http://obiavidnes.com/obiava/87290/16gb-microsdhc

**0882551735*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -топлоизолация. -обръщане
покрай pvc д
0882551735
фини шпакловки.
гипсова шпакловка.
латекс.
топлоизолация.
обръщане покрай дограма и врати,с поставияне на лайсни или измазване.
минерални мазилки.
гипсова мазилка.
пръскана мазилка.
замазки.
зидария.
МАЙСТОР С ДЪЛГОДИШНА ПРАКТИКА В СТРОИТЕЛСТВОТО.
КОРЕКНО.
КАЧЕСТВЕНО.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА.
0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/87289/0882551735--fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--lateks--toploizolaciya--o

Avision MiWand 2L PRO
Avision MiWand 2L PRO, сребрист, ултра-преносим цветен скенер + докинг станция, 900dpi, поддържа microSD карти,
Li-Ion батерия, USB, 2 г.
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http://obiavidnes.com/obiava/87288/avision-miwand-2l-pro

Avision MiWand 2L
Avision MiWand 2L, златист, ултра-преносим цветен скенер, 900dpi, поддържа microSD карти, Li-Ion батерия, USB, 2 г.
http://obiavidnes.com/obiava/87287/avision-miwand-2l

Genius KB-M205
Genius KB-M205, мултимедийна, черно-червена, USB
http://obiavidnes.com/obiava/87286/genius-kb-m205

Maxtel URMET 1092/893
Maxtel URMET 1092/893, IR Осветител
http://obiavidnes.com/obiava/87285/maxtel-urmet-1092893

Maxtel Vidicon STAR
Maxtel Vidicon STAR, Акустичен датчик
http://obiavidnes.com/obiava/87284/maxtel-vidicon-star

Maxtel WeiHai AVM-138
Maxtel WeiHai AVM-138, Видео модулатор
http://obiavidnes.com/obiava/87283/maxtel-weihai-avm-138

Activision Hits Remixed
Activision Hits Remixed, за PSP
http://obiavidnes.com/obiava/87282/activision-hits-remixed

Call of Duty: Advanced Warfare - Atlas Limited Edition - PRE-ORDER
Call of Duty: Advanced Warfare - Atlas Limited Edition - PRE-ORDER, за PlayStation 4
http://obiavidnes.com/obiava/87281/call-of-duty-advanced-warfare---atlas-limited-edition---pre-order

Call of Duty: Advanced Warfare - Atlas Pro Edition - PRE-ORDER
Call of Duty: Advanced Warfare - Atlas Pro Edition - PRE-ORDER, за PlayStation 4
http://obiavidnes.com/obiava/87280/call-of-duty-advanced-warfare---atlas-pro-edition---pre-order

Дава под наем едностайни, двустайни и тристайни апартаменти
Апартмент хауз към Бест Уестърн Хотел Европа дава под наем едностайни, двустайни и тристайни апартаменти. За
повече информация и снимки, моля, посетете сайта на хотела: http://www.hotel-europe-bg.com/
http://obiavidnes.com/obiava/87279/dava-pod-naem-ednostayni-dvustayni-i-tristayni-apartamenti

Call of Duty: Advanced Warfare - Day Zero Edition - PRE-ORDER
Call of Duty: Advanced Warfare - Day Zero Edition - PRE-ORDER, за PlayStation 4
http://obiavidnes.com/obiava/87278/call-of-duty-advanced-warfare---day-zero-edition---pre-order

Възможност за работа-Мрежов Маркетинг
ТЪРСИМ БИЗНЕС ПАРТНЪОРИ ЗА ДА РАЗВИВАМЕ ЕДНА УНИКАЛНА ИДЕЯ НА ИНДУСТРИЯ НА ТУРИЗМА В
БЪЛГАРИЯ И ЧУЖБИНА. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ИЗПРАТИТЕ В music42@windowslive.com
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http://obiavidnes.com/obiava/87277/vyzmojnost-za-rabota-mrejov-marketing

Call of Duty: Advanced Warfare - PRE-ORDER
Call of Duty: Advanced Warfare - PRE-ORDER, за PlayStation 4
http://obiavidnes.com/obiava/87276/call-of-duty-advanced-warfare---pre-order

Transformers: Revenge of the Fallen
Transformers: Revenge of the Fallen, за PSP
http://obiavidnes.com/obiava/87275/transformers-revenge-of-the-fallen

ATV Offroad Fury: Blazin Trails
ATV Offroad Fury: Blazin Trails, за PSP
http://obiavidnes.com/obiava/87274/atv-offroad-fury-blazin-trails

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/87268/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
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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/87267/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
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http://obiavidnes.com/obiava/87266/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/87265/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

ТЪРГОВСКО ПРАВО - КУПУВАМЕ АД, СД, ЕАД, ООД, ЕООД 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 ... !!!
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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 - 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
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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/87262/tyrgovsko-pravo---kupuvame-ad-sd-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame

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 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
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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/87261/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya--predlagame-perf

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
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сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското/фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/87260/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata
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30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/87255/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/87254/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

55" (139.70 cm) Sony KD-55X8505B
55" (139.70 cm) Sony KD-55X8505B, 4K Ultra HD, LED with Local dimming, XR 200Hz, Skype cam built-in, Touchpad remote, 3D
passive, 2 pcs 3D glasses, черен, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/87250/55-13970-cm-sony-kd-55x8505b

65" (165.10 cm) Sony KD-65X8505
65" (165.10 cm) Sony KD-65X8505, 3D Ultra HD LED TV BRAVIA, DVBS2-C/T2/S2, XR 200Hz, Skype cam built-in, Wi-Fi,
Internet, HDMI, USB, Speakers, Touchpad remote, 2 pcs 3D glasses, черен, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/87249/65-16510-cm-sony-kd-65x8505

65" (165.10 cm) Sony KDL-65W955
65" (165.10 cm) Sony KDL-65W955, 3D Full HD Edge LED TV BRAVIA, DVBS2-C/T2/S2, XR 400Hz, Wi-Fi, Internet, HDMI, USB,
Speakers, Skype cam built-in, 3D glasses, черен, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/87248/65-16510-cm-sony-kdl-65w955

79" (200.66 cm) Sony KD-79X9005
79" (200.66 cm) Sony KD-79X9005, 3D 4K Ultra HD LED TV BRAVIA, DVBS2-C/T2/S2, XR 800Hz, Wi-Fi, Internet, HDMI, USB,
Speakers, Camera, Touchpad remote, 3D glasses, черен, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/87247/79-20066-cm-sony-kd-79x9005

Lenovo A536
Lenovo A536, бял, поддържа 2 sim карти, 5" (12.7 cm), четириядрен MTK 6582M 1.3GHz, 1GB RAM, 8GB eMMC (+Micro SD
слот), 5.0 & 2.0Mpix camera, Android 4.4, 1 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87246/lenovo-a536

Lenovo A536
Lenovo A536, черен, поддържа 2 sim карти, 5" (12.7 cm), четириядрен MTK 6582M 1.3GHz, 1GB RAM, 8GB eMMC (+Micro
SD слот), 5.0 & 2.0Mpix camera, Android 4.4, 1 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87245/lenovo-a536

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
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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/87244/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/87243/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/87242/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/87241/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/87240/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/87239/3d-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/87238/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-
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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/87237/3d-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/87236/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Lenovo A859
Lenovo A859, бял, поддържа 2 sim карти, 5" (12.7 cm), четириядрен MTK 6582M 1.3GHz, 1GB RAM, 8GB eMMC (+Micro SD
слот), 8.0 & 1.6Mpix camera, Android 4.2, 1 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87235/lenovo-a859

Lenovo A859
Lenovo A859, тъмно сив, поддържа 2 sim карти, 5" (12.7 cm), четириядрен MTK 6582M 1.3GHz, 1GB RAM, 8GB eMMC
(+Micro SD слот), 8.0 & 1.6Mpix camera, Android 4.2, 1 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87234/lenovo-a859

Lenovo S850
Lenovo S850, розов, поддържа 2 sim карти, 5" (12.7 cm), четириядрен MTK 6582M 1.3GHz, 1GB RAM, 16GB eMMC, 13.0 &
5,0Mpix camera, Android 4.2, 1 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87233/lenovo-s850

Lenovo S860
Lenovo S860, сив, GPS, поддържа 2 micro SIM карти, 5.3" (13.46 cm), четириядрен MTK 6582M 1.3GHz, 2GB RAM, 16GB
eMMC, 8.0 & 1.6 Mpix camera, Android 4.4, 1 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87232/lenovo-s860

3.5" (8.89 cm) LG L40 Dual D170 Smartphone
3.5" (8.89 cm) LG L40 Dual D170 Smartphone, черен, двуядрен Qualcomm 1.2GHz Cortex-A7, 3MP camera, 512 MB RAM, 4 GB
памет, up to 32GB, AGPS, Android 4.4 KitKat
http://obiavidnes.com/obiava/87231/35-889-cm-lg-l40-dual-d170-smartphone

5.5" (13.97 cm) LG G3 D855 Smartphone
5.5" (13.97 cm) LG G3 D855 Smartphone, бял, четириядрен Quard 2.45Ghz, 2GB RAM, 32GB памет, up to 128GB, 13MP &
2.1MP camera, GPS/AGPS, Android 4.4 KitKat
http://obiavidnes.com/obiava/87230/55-1397-cm-lg-g3-d855-smartphone

LG Optimus L90 D405N Smartphone
LG Optimus L90 D405N Smartphone, 4.7" (11.94 cm), бял, четириядрен 1.2 GHz Cortex-A7, 8MP Camera/VGA, 1GB RAM, 8GB
памет, up to 32GB, USB 2.0, AGPS, Android 4.4 KitKat
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http://obiavidnes.com/obiava/87229/lg-optimus-l90-d405n-smartphone

Prestigio
Prestigio, MultiPhone 5505 DUO, син, поддържа 2 sim карти, 5" (12.7 cm), четириядрен MediaTek MT6582 1.30GHz, 1GB
RAM, 8GB памет (microSD слот), 13.0 & 2.0Mpix camera, Andoid 4.4, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87228/prestigio

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/87227/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate

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/87226/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae

cours de bulgare pour
Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
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http://obiavidnes.com/obiava/87225/cours-de-bulgare-pour-trangers

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/87224/nemski-ezik---individualno--i-v-malki-grupi

Слушалка Privileg iVoicePRO 901
Слушалка Privileg iVoicePRO 901, универсална, сребриста
http://obiavidnes.com/obiava/87223/slushalka-privileg-ivoicepro-901

Слушалка Privileg iVoicePRO 901
Слушалка Privileg iVoicePRO 901, универсална, черна
http://obiavidnes.com/obiava/87222/slushalka-privileg-ivoicepro-901

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 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 ... !!!
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Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското/фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/87221/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya--predlagame-perf
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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 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
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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/87220/tyrgovsko-pravo---kupuvame-biznes--ad-sd-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya-i-os

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
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3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/87219/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata

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,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/87218/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-i-posrednici-v

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
авточасти,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/87217/chehiya-garantirana-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-i-posrednici-v-by

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,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/87216/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,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/87215/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva--rabotim-bez-posrednici-i-komision-v-byl

Bluetooth Handsfree за кола TomTom
Bluetooth Handsfree за кола TomTom, Iphone 3,3GS,4,4S, черена
http://obiavidnes.com/obiava/87214/bluetooth-handsfree-za-kola-tomtom

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,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

Страница 25/101

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

14.09.2014

http://obiavidnes.com/obiava/87213/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,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/87212/sigurna-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-v-bylgariya

ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА РАБОТА В ЧЕХИЯ-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,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/87211/podbor-na-personal-za-rabota-v-chehiya-bez-komision-v-bylgariya

ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА РАБОТА В ЧЕХИЯ-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,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/87210/podbor-na-personal-za-rabota-v-chehiya-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,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/87209/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-i-posrednici-v

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
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металургичен
цех,завод
за
авточасти,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/87208/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
авточасти,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/87207/chehiya-garantirana-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-i-posrednici-v-by

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 хидроизолация,
продажба и монтаж на ламинат и естествен дъбов паркет, циклене и лакиране.Почистване на мазета и тавански
помещения.Изхвърляне и изнасяне на неужни вещи.Работим без почивен ден.
http://obiavidnes.com/obiava/87206/stroitelno-dovyrshitelni-uslugi

Циклене на паркети
Безпрахово циклене (шлайфане) и лакиране на паркети и дюшемета.Редене 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!Намерете ни на ул, Цариградска 64а
http://obiavidnes.com/obiava/87205/ciklene-na-parketi

Топ цени на ламинат
Продажба на ламиниран паркет на промоционални 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, лакиране на най-ниските цени!Работим в цяла Бургаска област и региона без почивен ден, в удобно за Вас
време!Намерете ни на ул.Цариградска 64а.
http://obiavidnes.com/obiava/87204/top-ceni-na-laminat

Топ цени на ламинат
Продажба на ламиниран паркет на промоционални 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, лакиране на най-ниските цени!Работим в цяла Бургаска област и региона без почивен ден, в удобно за Вас
време!Намерете ни на ул.Цариградска 64а.
http://obiavidnes.com/obiava/87203/top-ceni-na-laminat

256GB
256GB, Corsair Force Series™ LX , SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/87202/256gb-corsair-force-series-lx--sata-6gbs-25-635-cm
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Мъжка риза - бордо Neckline stylish размер "L"M
Ризата е изработена с висококачествени материали, памук и полиестер.
Тази риза е с размери L :
дължина: 72 см.
гръдна обиколка: 104
ръмена: 45см
ръкави: 64 см.
Тази риза е с размери M :
дължина: 69 см.
гръдна обиколка: 102
ръмена: 44 см
ръкави: 63 см.
МОЛЯ ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА РАЗМЕРИТЕ ПРЕДИ ДА ПОРЪЧАТЕ!!!
Ако имате въпрос не се колебайте да се свържете с нас!
http://obiavidnes.com/obiava/87201/myjka-riza---bordo-neckline-stylish-razmer-lm

Оригинално колие от неръждаема стомана Cutout Lovers
Оригинално колие от неръждаема стомана. Много подходящо за подарък за двама. Подарък за сватба, Свети Валентин,
Годеж и др. Висококачествена изработка. Унисекс, мъжки и дамски модели!
http://youtu.be/s8j7f7_aypY
http://obiavidnes.com/obiava/87200/originalno-kolie-ot-neryjdaema-stomana-cutout-lovers

Оригинално колие от неръждаема стомана Lovers Necklace
Оригинално колие от неръждаема стомана. Много подходящо за подарък за двама. Подарък за сватба, Свети Валентин,
Годеж и др. Висококачествена изработка. Унисекс, мъжки и дамски модели!
http://obiavidnes.com/obiava/87199/originalno-kolie-ot-neryjdaema-stomana-lovers-necklace

Водоустойчив Шперплат за кофраж и ОСБ плоскости от вносител
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на
http://obiavidnes.com/obiava/87198/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-i-osb-ploskosti-ot-vnositel

Водоустойчив Шперплат за кофраж и ОСБ плоскости от вносител
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на
http://obiavidnes.com/obiava/87197/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-i-osb-ploskosti-ot-vnositel

Водоустойчив Шперплат за кофраж и ОСБ плоскости от вносител
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на
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http://obiavidnes.com/obiava/87196/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-i-osb-ploskosti-ot-vnositel

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-0888112075-Русе Шумен Силистра Свищов Варна
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/87195/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-ruse-shumen-silistra-svishtov-v

7" (17.78 cm) GoClever TAB ORION 70(5906736050713_5906736065656)
7" (17.78 cm) GoClever TAB ORION 70(5906736050713_5906736065656), четриядрен, 1GB RAM, 8GB памет (microSD слот),
3G, черен/бял
http://obiavidnes.com/obiava/87194/7-1778-cm-goclever-tab-orion-705906736050713_5906736065656

"КУПУВАМЕ" ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ-ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
Адвокатска Кантора "investconsult Group"-Оказваме съдействие за Изкупуване и Прехвърляне на АД, ЕАД,- ЕООД ООД
със задължения,със запор на дружествени дялове.
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.
Ние сме екип от квалифицирани юристи, специализирани в извършването на всички видове дейности, свързани с
регистрация на фирма, промени в обстоятелствата на търговските дружества, продажба на дружествени
дялове,акции, правно обслужване на дружества, както и всички други услуги, подробно описани в сайта ни
http://www.investconsultgroup.eu/
Нашата цел е да предоставим на клиентите ни качествени услуги на разумни цени и в максимално кратки срокове да
постигнем желаните резултати.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ...!!!
Адвокатска Кантора "investconsult Group" Legal/Law
гр.ПЛОВДИВ
ул."4-ЯНУАРИ" №36
тел:0897558320 0876746035
НА ПОСОЧЕНИТЕ ТЕЛЕФОНИ ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ И СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/87193/kupuvame-tyrgovski-predpriyatiya-firmi-sys-zadyljeniya-

"КУПУВАМЕ" ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ-ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
Адвокатска Кантора "investconsult Group"-Оказваме съдействие за Изкупуване и Прехвърляне на АД, ЕАД,- ЕООД ООД
със задължения,със запор на дружествени дялове.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
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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.
Ние сме екип от квалифицирани юристи, специализирани в извършването на всички видове дейности, свързани с
регистрация на фирма, промени в обстоятелствата на търговските дружества, продажба на дружествени
дялове,акции, правно обслужване на дружества, както и всички други услуги, подробно описани в сайта ни
http://www.investconsultgroup.eu/
Нашата цел е да предоставим на клиентите ни качествени услуги на разумни цени и в максимално кратки срокове да
постигнем желаните резултати.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ...!!!
Адвокатска Кантора "investconsult Group" Legal/Law
гр.ПЛОВДИВ
ул."4-ЯНУАРИ" №36
тел:0897558320 0876746035
НА ПОСОЧЕНИТЕ ТЕЛЕФОНИ ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ И СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/87192/kupuvame-tyrgovski-predpriyatiya-firmi-sys-zadyljeniya-

ИДЕАЛНИЯТ НАЧИН ДА ПЕЧЕЛИТЕ ДО 30-50 ЛЕВА ДНЕВНО-ПРАВИ ПАРИ ПРЕЗ
СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ от ДОМА СИ
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/87191/idealniyat-nachin-da-pechelite-do-30-50-leva-dnevno-pravi-pari-prez-svobodnoto-si-v

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/87190/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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 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,
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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
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
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+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/87189/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya--predlagame-perfek

7" (17.78 cm) GoClever TAB ORION 70L(5906736050737_5906736065656)
7" (17.78 cm) GoClever TAB ORION 70L(5906736050737_5906736065656), четриядрен, 1GB RAM, 4GB памет (microSD
слот), 3G, черен/бял
http://obiavidnes.com/obiava/87188/7-1778-cm-goclever-tab-orion-70l5906736050737_5906736065656

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/87187/bel-i-istoriya-za-matura-i-kandidat-studenti

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/87186/matura-po-vsichki-predmeti

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/87185/kursove-za-7-klas-po-bel-i-matematika

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/87184/kursove-za-6-klas-po-bel-i-matematika

7" (17.78 cm) GoClever TAB QUANTUM 700(5906736067698_5906736065656)
7" (17.78 cm) GoClever TAB QUANTUM 700(5906736067698_5906736065656), двуядрен, 512GB RAM, 4GB Flash памет
(+microSD слот до 32GB), 3G, Черен&Бял
http://obiavidnes.com/obiava/87183/7-1778-cm-goclever-tab-quantum-7005906736067698_5906736065656

Електрическа подочистачка Twister Sweeper
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Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/87182/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

Количка движеща се по стени и тавани
Количка движеща се по стени и тавани
ХИТ на СВЕТОВНИЯ ПАЗАР ЗА ДЕТСКИ и ТИНЕЙДЖЪРСКИ ЗАБАВЛЕНИЯ !!!
Нека Вашето дете бъде сред първите !
Преодолейте гравитацията !
Идеален подарък за Вашето дете ! Автомобилчето се движи с еднакъв успех по вертикални стени,
стъкла, огледала и всичко друго, за което се сетите
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/87181/kolichka-dvijeshta-se-po-steni-i-tavani

Машина за хрупкави картофени спирали
Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
МАШИНА ЗА ХРУПКАВИ КАРТОФЕНИ СПИРАЛИ SPIRAL POTATO SLICER
Машината за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer използва патентована технология
за спираловидно нарязване на зеленчуци – картофи, краставици, моркови, лук и др.,
при която максимално се запазват хранителните вещества в зеленчуците – не се получава смачкване
или раздробяване на съответният продукт.
Лазерно заточените ножове позволяват обработката на един картоф – нарязване и нанизване
на дървено шишче да става за 7 секунди, а получената атрактивна форма ще впечатли Вашите приятели,
семейство или клиенти.
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Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/87180/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali

7" (17.78 cm) GoClever TAB QUANTUM 700M(5906736056906_5906736065656)
7" (17.78 cm) GoClever TAB QUANTUM 700M(5906736056906_5906736065656), двуядрен, 512GB RAM, 8GB Flash памет
(+microSD слот до 32GB), 3G, Черен
http://obiavidnes.com/obiava/87179/7-1778-cm-goclever-tab-quantum-700m5906736056906_5906736065656

7" (17.78 cm) GoClever TAB QUANTUM 700S(5906736056906_5906736065656)
7" (17.78 cm) GoClever TAB QUANTUM 700S(5906736056906_5906736065656), двуядрен, 512GB RAM, 8GB Flash памет
(+microSD слот до 32GB), 3G, бял
http://obiavidnes.com/obiava/87178/7-1778-cm-goclever-tab-quantum-700s5906736056906_5906736065656

7.85" (19.94 cm) GoClever TAB ORION 785(5906736056883_19694)
7.85" (19.94 cm) GoClever TAB ORION 785(5906736056883_19694), двуядрен, 1GB RAM, 8GB Flash памет (+microSD слот
до 32GB), 3G, Черен
http://obiavidnes.com/obiava/87177/785-1994-cm-goclever-tab-orion-7855906736056883_19694

Street Fighter IV
Street Fighter IV, за XBOX360
http://obiavidnes.com/obiava/87176/street-fighter-iv

GRID 2 Brands Hatch Limited Edition
GRID 2 Brands Hatch Limited Edition, за XBOX360
http://obiavidnes.com/obiava/87175/grid-2-brands-hatch-limited-edition

Madden NFL 15
Madden NFL 15, за PS3
http://obiavidnes.com/obiava/87174/madden-nfl-15

Mirror's Edge
Mirror's Edge, за XBOX360
http://obiavidnes.com/obiava/87173/mirrors-edge

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Revolution Samurai Edition - PRE-ORDER
Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Revolution Samurai Edition - PRE-ORDER, за PS3
http://obiavidnes.com/obiava/87172/naruto-shippuden-ultimate-ninja-storm-revolution-samurai-edition---pre-order

Pro Evolution Soccer 2015 + подарък футболна топка PES 2015 - PRE-ORDER
Pro Evolution Soccer 2015 + подарък футболна топка PES 2015 - PRE-ORDER, за PS3
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http://obiavidnes.com/obiava/87171/pro-evolution-soccer-2015--podaryk-futbolna-topka-pes-2015---pre-order

Pro Evolution Soccer 2015 + подарък футболна топка PES 2015 - PRE-ORDER
Pro Evolution Soccer 2015 + подарък футболна топка PES 2015 - PRE-ORDER, за XBOX360
http://obiavidnes.com/obiava/87170/pro-evolution-soccer-2015--podaryk-futbolna-topka-pes-2015---pre-order

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/87169/chehiya---svobodni-rabotni-pozicii

Чехия - строителни работници
Набираме персонал за работа в строителството в Чехия на следните позиции :
1.Общи работници - 3.5 - 4 евро на час .
2.Арматуристи - 5 евро на час .
3. Зидаро-мазачи - 6 евро на час .
4. Изолация - 9 евро на квадрат .
5. Фаянс, теракот , шпакловка , гипсокартон – 6 евро на час .
Заплата 1100 – 1300 евро , зависи от позицията . Седмичен аванс , трудов договор , осигуровки, подсигурена квартира.
Подписва се трудов договор , не се изисква владеенето на език . Заминаване индивидуално или групово .
Телефони за връзка : 0878 023 468 , 0892 976 509
Skype: rabota.eu
http://obiavidnes.com/obiava/87168/chehiya---stroitelni-rabotnici

Forza Motorsport 2
Forza Motorsport 2, за XBOX360
http://obiavidnes.com/obiava/87167/forza-motorsport-2

Kinect Adventures - Kinect
Kinect Adventures - Kinect, за XBOX360
http://obiavidnes.com/obiava/87166/kinect-adventures---kinect

Dark Souls
Dark Souls, за PS3
http://obiavidnes.com/obiava/87165/dark-souls

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Revolution Rivals Edition - PRE-ORDER
Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Revolution Rivals Edition - PRE-ORDER, за PS3
http://obiavidnes.com/obiava/87164/naruto-shippuden-ultimate-ninja-storm-revolution-rivals-edition---pre-order
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Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Revolution Rivals Edition - PRE-ORDER
Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Revolution Rivals Edition - PRE-ORDER, за XBOX360
http://obiavidnes.com/obiava/87163/naruto-shippuden-ultimate-ninja-storm-revolution-rivals-edition---pre-order

всякакви дърводелски услуги по домове и офиси на ниски цени
Сглобяване и ремонт на гардероби,секции,спални,шкафове.Смяна на панти.Монтаж на врати и первази Обръщане на
врати.Скъсяване на врати.Поправка на разбити врати.Смяна на брави Укрепване на клатещи се маси и столове и по
заведения Уплатняване на прозорци и врати защита от вятър и студ Пребоядисване на стари мебели тел 028402396
0885994579
http://obiavidnes.com/obiava/87160/vsyakakvi-dyrvodelski-uslugi-po-domove-i-ofisi-na-niski-ceni

всякакви дърводелски услуги по домове и офиси на ниски цени
Сглобяване и ремонт на гардероби,секции,спални,шкафове.Смяна на панти.Монтаж на врати и первази Обръщане на
врати.Скъсяване на врати.Поправка на разбити врати.Смяна на брави Укрепване на клатещи се маси и столове и по
заведения Уплатняване на прозорци и врати защита от вятър и студ Пребоядисване на стари мебели тел 028402396
0885994579
http://obiavidnes.com/obiava/87161/vsyakakvi-dyrvodelski-uslugi-po-domove-i-ofisi-na-niski-ceni

всякакви дърводелски услуги по домове и офиси на ниски цени
Сглобяване и ремонт на гардероби,секции,спални,шкафове.Смяна на панти.Монтаж на врати и первази Обръщане на
врати.Скъсяване на врати.Поправка на разбити врати.Смяна на брави Укрепване на клатещи се маси и столове и по
заведения Уплатняване на прозорци и врати защита от вятър и студ Пребоядисване на стари мебели тел 028402396
0885994579
http://obiavidnes.com/obiava/87162/vsyakakvi-dyrvodelski-uslugi-po-domove-i-ofisi-na-niski-ceni

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Revolution Samurai Edition - PRE-ORDER
Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Revolution Samurai Edition - PRE-ORDER, за XBOX360
http://obiavidnes.com/obiava/87159/naruto-shippuden-ultimate-ninja-storm-revolution-samurai-edition---pre-order

Rambo: The Video Game
Rambo: The Video Game, за PS3
http://obiavidnes.com/obiava/87158/rambo-the-video-game

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби , издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
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http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/87157/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

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/87156/kursove-za-shesti-klas-na-rodina

Превод и заверка на документи от чужбина
Преводаческа агенция Нов Век извършва качествени преводи на Английски, Немски, Полски, Турски, Гръцки, Португалски,
Френски, Италиански, Испански, Арабски, Китайски, Иврит и много други езици. Заверки на преводи на документи от
чужбина и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на актове за раждане, удостоверения за семейно положение, дипломи, академични справки,
нотариални актове, медицински документи, свидетелства за съдимост, съдебни решения и други във всички държавни
институции и чуждестранни посолства в Република България.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/87155/prevod-i-zaverka-na-dokumenti-ot-chujbina

Курсове за седми клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за кандидатстване след 7 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на седмокласници.
Изберете курсовете за 7 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
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Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди изпитите след 7 клас.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/87154/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
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• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/87153/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/87152/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

Gran Turismo 5 (3D съвместимост)
Gran Turismo 5 (3D съвместимост), за PS3
http://obiavidnes.com/obiava/87151/gran-turismo-5-3d-syvmestimost

Детективска агенция Авалон-24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и …
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
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болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/87150/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi

Alien: Isolation - Nostromo Edition - PRE-ORDER
Alien: Isolation - Nostromo Edition - PRE-ORDER, за PS3
http://obiavidnes.com/obiava/87149/alien-isolation---nostromo-edition---pre-order

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/87148/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/87147/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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
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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/87146/razgovoren-angliyski

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/87145/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Alien: Isolation - Nostromo Edition - PRE-ORDER
Alien: Isolation - Nostromo Edition - PRE-ORDER, за XBOX360
http://obiavidnes.com/obiava/87144/alien-isolation---nostromo-edition---pre-order

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/87143/3d-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/87142/3d-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/87141/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-
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Bulgarian for foreigners
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian for foreigner speakers through the following
languages:
- English
- French
-Russian
The studies include all levels – from basics (A1) to experts (C1).
If you own a business here, bought a house or you have just decided to live here, in those cases it is necessary to start learning
Bulgarian for your daily contacts and normal lifestyle.
During your process of learning Bulgarian you also will get knowledge in Bulgarian customs, daily life, special features of
Bulgarian psychology. The reason to do this is because you get in comfort with better and faster adaptation in the new foreign
language area.
No textbook is needed - the language school offers its own learning system and methods - free for our students. Methods we offer
are modern and based on the communication approach and logical assimilation to the lexical and phonetic skills you need . In our
system we offer complex of well balanced :
• Grammar
• Phonetic
• Speaking
• Reading
• Listening
Individual lessons are referred to individual necessities and profession of every student . Individual lessons are in a suitable for you
time and day , we offer also an opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student..
Ability language school offers some different programs for learning Bulgarian .
• General Bulgarian course
• Business course
• Speaking course to develop and improve your skills in Bulgarian speech .
Each level’s duration is 30 hours (45 min) / 15 sessions ( 90 min. ) – twice a week – 2 months . The price for session is 20 levas .
At the end of every level you could receive a certificate which are shown how many hours you attend and your personal language
abilities in Bulgarian .
For more information:
Phone . (02)953 08 87
0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/87140/bulgarian-for-foreigners

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/87139/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Руски език- Индивидуално и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира индивидуално и групово обучение по Руски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи, като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се.
Цена на индивидуално обручение - 10 лева на учебен час
Цена за участник в група - 150 лева за 30 учебни часа .
В цената са включени учебните материали .
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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/87138/ruski-ezik---individualno-i-v-malki-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
www.photokoev.site90.net
http://obiavidnes.com/obiava/87137/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/87136/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/87135/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

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.
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За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/87134/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

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/87133/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/87132/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/87131/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

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 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
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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
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
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http://obiavidnes.com/obiava/87130/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya--predlagame-perf

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
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/87129/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata

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 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)

Страница 47/101

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

14.09.2014

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/87128/tyrgovsko-pravo---kupuvame-biznes--ad-sd-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya-i-os

Превоз на МЕБЕЛИ от офиси,жилища /ТОВАРНИ ТАКСИТА - София
Превоз и пренасяне на мебели, багаж, покъщнина, лични вещи с перфектно чист камион.
Транспортни услуги в София и страната. Товарен транспорт с камион - МЕБЕЛОВОЗ с обем 18куб.м. и дължина на
товарната част 4,5 метра. Камиона е изцяло тапициран от вътрешна страна, което предпазва от повреди Вашето
обзавеждане. Камиона е оборудван с колани за връзване към стените на фургона. При необходимост осигуряваме хамали.
Превоз на обзавеждане, мебели, багаж, черна и бяла техника от жилища, квартири, офиси, магазини, складове.
Възможност за експресни доставки на багаж и стоки до всяка точка в ЕС. Коректност. Тел за връзка: 02/4890390 /
0877663995 / 0898874253. Сайт: http://valtrans.alle.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/87127/prevoz-na-mebeli-ot-ofisijilishta-tovarni-taksita---sofiya

Assassins Creed Rogue + Pre-order Bonus - PRE-ORDER
Assassins Creed Rogue + Pre-order Bonus - PRE-ORDER, за XBOX360
http://obiavidnes.com/obiava/87126/assassins-creed-rogue--pre-order-bonus---pre-order

Rocksmith 2014 Edition Cable Bundle
Rocksmith 2014 Edition Cable Bundle, за XBOX360
http://obiavidnes.com/obiava/87125/rocksmith-2014-edition-cable-bundle

Испански език - матура и КС
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Испански 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/87124/ispanski-ezik---matura-i-ks

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/87123/angliyski-ezik---kursove-i-individualni-uroci

Италиански език - курсове и индивидуални уроци
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/87122/italianski-ezik---kursove-i-individualni-uroci

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!
http://obiavidnes.com/obiava/87121/frenski-ezik----kursove-i-individualni-uroci

Tom Clancy's Ghost Recon - Advanced Warfighter 2 + Tom Clancy's EndWar (пакет 2 в 1)
Tom Clancy's Ghost Recon - Advanced Warfighter 2 + Tom Clancy's EndWar (пакет 2 в 1), за XBOX360
http://obiavidnes.com/obiava/87120/tom-clancys-ghost-recon---advanced-warfighter-2--tom-clancys-endwar-paket-2-

Магнитна титаниева гривна
Магнитна титаниева гривна
МАГНИТНА ГРИВНА - ПРОТИВОДЕЙСТВАЙТЕ НА ВИСОКОТО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ!
Искате да намалите високото кръвно, да премахнете главоболието,
шума в ушите и виенето на свят, да повишите имунитета и др.?
Използвайте световния хит на доказалата се високоефективна титано магнитна гривна!

Страница 49/101

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

14.09.2014

Гривната влияе на сърдечно-съдовата система и кръвообращението и спомага за намаляване на високото кръвно,
укрепва жизнените функции на организма, повишава имунитета, регулира хемоглобина и намалява болките в ставите.
Магнитната гривна е мощен източник на магнитно поле, което нормализира артериалното налягане дори при хронична
хипертония.
ПРЕДИМСТВА:
- дизайн съчетаващ здраве и красота;
- поддържане на имунната система;
- адаптиране към промените в околната среда;
- осигуряване на здравословен комфорт на организма;
- подобряване на кръвообращението;
- съчетаване на съвременни технологии с благоприятен
Магнитната гривна е със сребрист цвят, дължината и е 20,5 см., ширината: 11 мм.
Магнитната гривна е със сребрист цвят, дължината и е 21.00 см., ширината: 13 мм.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/87119/magnitna-titanieva-grivna

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.
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4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/87118/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Eдин специален метод за тренировка, базиран на бързи ритмични вибрации,
предизвикващи силни мускулни контракции, водещи до бързи резултати;
квантов анализатор – високотехнологично електронно устройство за преглед на здравното състояние на
човешкия организъм; продукти от КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ ”Sanct Bernhard”
– АЛОЕ ВЕРА чист сок или капсули, ЖЕН ШЕН, Гинко Билоба, препарати за отслабване и т.н.
За повече информация посетете ”БГ магазин”.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/87117/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

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.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
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www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/87116/darsonval-za---kozmetichni-saloni-taka-i-za-domashno-polzvane

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/87115/masajna-kushetka-msg-pro

Investconsult Group-Продажба На Фирми
Investconsult Group-предлага професионална и компетентна помощ на фирми ЕООД,АД,ЕАД,ООД,и др. със
задължения.Прехвърляне и изкупуване на фирми-дружествени дялове,акции,търговски предприятия-на изключително
атрактивни цени.
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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.
Всички консултации се извършват от юристи с богат опит в областта на фирмените задължения.
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
Свържете се с Нас от цялата страна 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/87114/investconsult-group-prodajba-na-firmi

Investconsult Group-Купуваме търговски предприятия-АД ЕАД ООД ЕООД със задължения.
Investconsult Group-предлага професионална и компетентна помощ на фирми ЕООД,АД,ЕАД,ООД,и др. със
задължения.Прехвърляне и изкупуване на фирми-дружествени дялове,акции,търговски предприятия-на изключително
атрактивни цени.
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.
Всички консултации се извършват от юристи с богат опит в областта на фирмените задължения.
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
Свържете се с Нас от цялата страна 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/87113/investconsult-group-kupuvame-tyrgovski-predpriyatiya-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeni

Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition
Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition, за XBOX360
http://obiavidnes.com/obiava/87112/injustice-gods-among-us-ultimate-edition

Middle-Earth: Shadow of Mordor + DLC Dark Ranger - PRE-ORDER
Middle-Earth: Shadow of Mordor + DLC Dark Ranger - PRE-ORDER, за PS3
http://obiavidnes.com/obiava/87111/middle-earth-shadow-of-mordor--dlc-dark-ranger---pre-order

Middle-Earth: Shadow of Mordor + DLC Dark Ranger - PRE-ORDER
Middle-Earth: Shadow of Mordor + DLC Dark Ranger - PRE-ORDER, за XBOX360
http://obiavidnes.com/obiava/87110/middle-earth-shadow-of-mordor--dlc-dark-ranger---pre-order

Middle-Earth: Shadow of Mordor Special Edition - PRE-ORDER
Middle-Earth: Shadow of Mordor Special Edition - PRE-ORDER, за PS3
http://obiavidnes.com/obiava/87109/middle-earth-shadow-of-mordor-special-edition---pre-order
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Middle-Earth: Shadow of Mordor Special Edition - PRE-ORDER
Middle-Earth: Shadow of Mordor Special Edition - PRE-ORDER, за XBOX360
http://obiavidnes.com/obiava/87108/middle-earth-shadow-of-mordor-special-edition---pre-order

The Lord of the Rings War in the North - Lenticular Edition
The Lord of the Rings War in the North - Lenticular Edition, за XBOX360
http://obiavidnes.com/obiava/87107/the-lord-of-the-rings-war-in-the-north---lenticular-edition

LG G3 D855 Smartphone
LG G3 D855 Smartphone, златист, 5.5" (13.97 cm), четириядрен 2.45Ghz, 3GB RAM, 32GB памет, 13MP камера, Android 4.4
KitKat
http://obiavidnes.com/obiava/87106/lg-g3-d855-smartphone

128GB
128GB, Samsung SSD, 850 Pro Int. SATA3, 2.5"
http://obiavidnes.com/obiava/87105/128gb-samsung-ssd-850-pro-int-sata3-25-

1TB
1TB, Samsung SSD, 850 Pro Int. 1TB, 2.5"
http://obiavidnes.com/obiava/87104/1tb-samsung-ssd-850-pro-int-1tb-25-

256GB
256GB, Samsung SSD, 850 Pro Int. 256GB, 2.5"
http://obiavidnes.com/obiava/87103/256gb-samsung-ssd-850-pro-int-256gb-25-

512GB
512GB, Samsung SSD 850 Pro Int. SATA3 2.5"
http://obiavidnes.com/obiava/87102/512gb-samsung-ssd-850-pro-int-sata3-25--

8" (20.32 cm) Acer Iconia A1-840HD (NT.L4JEE.001)
8" (20.32 cm) Acer Iconia A1-840HD (NT.L4JEE.001), бял, четириядрен Intel Atom Z3745 1.86 GHz, мулти-тъч IPS екран, 2GB
RAM, 16GB вградена памет (+microSD слот), micro HDMI, 2x camera, Android 4.4, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87101/8-2032-cm-acer-iconia-a1-840hd-ntl4jee001

10.1" (25.65 cm) GoClever TAB ARIES 101
10.1" (25.65 cm) GoClever TAB ARIES 101, четириядрен, 1GB RAM, 8GB Flash памет (+microSD слот до 32GB), 3G, Бял
http://obiavidnes.com/obiava/87100/101-2565-cm-goclever-tab-aries-101

10.1" (25.65 cm) GoClever TAB ARIES 101
10.1" (25.65 cm) GoClever TAB ARIES 101, четириядрен, 1GB RAM, 8GB Flash памет (+microSD слот до 32GB), 3G Черен
http://obiavidnes.com/obiava/87099/101-2565-cm-goclever-tab-aries-101

10.1" (25.65 cm) GoClever TAB TERRA 101
10.1" (25.65 cm) GoClever TAB TERRA 101, четириядрен, 1GB RAM, 8GB Flash памет (+microSD слот до 32GB), 3G,
Бял&Черен
http://obiavidnes.com/obiava/87098/101-2565-cm-goclever-tab-terra-101
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7.85" (19.94 cm) GoClever TAB ARIES 785
7.85" (19.94 cm) GoClever TAB ARIES 785, четириядрен, 1GB RAM, 8GB Flash памет (+microSD слот до 32GB), 3G,Бял
http://obiavidnes.com/obiava/87097/785-1994-cm-goclever-tab-aries-785

7.85" (19.94 cm) GoClever TAB ARIES 785
7.85" (19.94 cm) GoClever TAB ARIES 785, четириядрен, 1GB RAM, 8GB Flash памет (+microSD слот до 32GB), 3G, Черен
http://obiavidnes.com/obiava/87096/785-1994-cm-goclever-tab-aries-785

7.85" (19.94 cm) GoClever TAB QUANTUM 785(5906736056883_19694)
7.85" (19.94 cm) GoClever TAB QUANTUM 785(5906736056883_19694), двуядрен, 1GB RAM, 8GB Flash памет (+microSD
слот до 32GB), 3G, Черен
http://obiavidnes.com/obiava/87095/785-1994-cm-goclever-tab-quantum-7855906736056883_19694

Терра Кредит - По-бързият кредит!
Бързи потребителски кредити до 2000 лв. Кредит Пенсионер до 1000 лв. Ипотечни кредити до 100 000 лв. Без никакви
такси! Одобрение до 1 час!
http://obiavidnes.com/obiava/87094/terra-kredit---po-byrziyat-kredit

Мобилни кредитни консултанти за град Бургас
Терра Кредит търси мотивирани, динамични и комуникативни личности за работа като мобилни кредитни консултанти.
Предлагаме най-добрата комисионна на пазара, която дава възможност за висок допълнителен или основен доход.
Позицията е с ненормирано работно време и позволява допълнителна заетост.
http://obiavidnes.com/obiava/87093/mobilni-kreditni-konsultanti-za-grad-burgas

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/87092/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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/87091/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

7.85" (19.94 cm) GoClever TAB QUANTUM 785
7.85" (19.94 cm) GoClever TAB QUANTUM 785, двуядрен, 1GB RAM, 16GB Flash памет (+microSD слот до 32GB), 3G, Бял
http://obiavidnes.com/obiava/87090/785-1994-cm-goclever-tab-quantum-785

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
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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/87089/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net
http://obiavidnes.com/obiava/85762/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Съдебни решения: превод и легализация
Лицензирана агенция за преводи и легализации Нов Век предлага преводи на техническа документация, правни,
медицински, икономически, художествени текстове и др. Заверки на преводи на документи от чужбина в МВнР и
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на свидетелства за съдимост, съдебни решения, нотариални актове, удостоверения за раждане и
наследници, пълномощни, дипломи, академични справки, медицински документи и други във всички държавни институции
и чуждестранни посолства в Република България.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/87088/sydebni-resheniya-prevod-i-legalizaciya

7.85" (19.94 cm) GoClever TAB QUANTUM 785
7.85" (19.94 cm) GoClever TAB QUANTUM 785, двуядрен, 1GB RAM, 16GB Flash памет (+microSD слот до 32GB), 3G, Бял
http://obiavidnes.com/obiava/87087/785-1994-cm-goclever-tab-quantum-785

Фурна Samsung BF1C4T043
Фурна Samsung BF1C4T043, механично управление, грил, дисплей, капацитет 65л, 1600 W
http://obiavidnes.com/obiava/87086/furna-samsung-bf1c4t043

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
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адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система , която се предоставя безплатно на курсистите .
Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е базирана на комуникативния подход и логическото
усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен материал . На курсистите се предоставя комплексно :
Грамматика
Фонетика
Разговор
Четене
Слушане
При индивидуалното обучение методиката е съобразена с индивидуалните потребности , особености и професия на
курсиста . То се провежда в удобно за курсиста време , както и има вариант за посещения на преподавател във вашия
офис .
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
общ курс по български
бизнес курс
разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
Продължителността на обучение за всяко ниво е 30 учебни часа / 15 академични / . два пъти в седмицата – 2 месеца .
Цената на академичен час / два учебни / е 20 лева.
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
За повече информация :
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/87085/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/87084/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
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e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/87083/frenski-ezik---individualno-obuchenie-

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Ние предлагаме работа mо водещи учебни системи :
-общ английски – New Headway – всички нива
-общ английски с интерактивна насоченост – Cutting Edge – всички нива
- бизнес атглийски – Market leader – всички нива
-подготовка за сертификат
- подготовка за кандидат-студентски изпит
-разговорен английски – системите на Oxford University
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/87082/angliyski-ezik---individualno-obuchenieiv-malki-grupi

15.6" (39.6 cm) Asus F555LN-XO010D
15.6" (39.6 cm) Asus F555LN-XO010D, черен, двуядрен Intel® Core™ i7 4510U 2.0/3.1 GHz, HD LED Display & nVidia
GeForce 840M 2GB (HDMI), 6GB, 750GB HDD, 2x USB3.0, Free DOS, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87081/156-396-cm-asus-f555ln-xo010d

Canon Colortrac SmartLF SC 42m
Canon Colortrac SmartLF SC 42m, 1200x1200 dpi optical, LED lighting system, SuperSpeed USB 3.0
http://obiavidnes.com/obiava/87080/canon-colortrac-smartlf-sc-42m

Имот в село Каравелово
Имот в село Каравелово община Карлово с площ 27.378 дка.Цена по договаряне.Моля редлагайте цена при интерес.
http://obiavidnes.com/obiava/87079/imot-v-selo-karavelovo

Canon Document Reader C125
Canon Document Reader C125, 24-bit colour, 600 x 600 dpi, High Speed USB 2.0
http://obiavidnes.com/obiava/87078/canon-document-reader-c125

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.
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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/87077/garantirana-rabota-v-chehiya

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/87076/garantirana-rabota-v-chehiya

Soundbar система Samsung HW-H550
Soundbar система Samsung HW-H550, 2.1 канална, черна, Wireless, 320W
http://obiavidnes.com/obiava/87075/soundbar-sistema-samsung-hw-h550

Чехия , работни позиции
Работа за мъже,жени и семейства до 55 год.
з-д за кис.мляко "Данон", месокомбинат, пекарна, з-д за шоколад, склад за санитарни продукти, склад плод и зеленчук, цех
за сандвичи, ф-ка за пастет, оранжерии, склад Пенни Маркет, Билла, Кауфланд, камериерки, сладкарски цех, лаковна
(бояджийски цех), птицекланица, ф-ка за парфюми, ф-ка за бисквити, з-д Шкода, пивоварен з-д "Козел" , склад за
промишлени стоки, ф-ка за пластмасови бутилки, шивачи/ки, цех за европалета , цех за салати , ф-ка за бисквити, селско
стопанство и животновъдство, строителство широкоспектърен профил, заварчици на СО2 , аргон , електрод, шлосери,
електорокаристи и др. Заплата от 700 – 1500 евро в зависимост от позицията , трудов договор, осигуровки по чешкото
законодателство, валидни за България. Всяка седмица аванс до заплата , която е на 10 – 20 число на следващия месец в
зависимост от позицията и фирмата, осигурена квартира. За ваше спокойствие и сигурност с наш транспорт Ви
извозваме от София до работодателя в Чехия.
http://obiavidnes.com/obiava/87074/chehiya--rabotni-pozicii

Canon Document Scanner DR-G1130
Canon Document Scanner DR-G1130, 24-bit Color, 600 x 600 dpi, RGB, USB 2.0
http://obiavidnes.com/obiava/87073/canon-document-scanner-dr-g1130

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
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познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/87072/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/87071/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

15.6" (39.6 cm) Asus F555LD-XO072D
15.6" (39.6 cm) Asus F555LD-XO072D, черен/сребрсит, двуядрен Intel® Core™ i3 4010U 1.7 GHz, HD LED Display & nVidia
GeForce 820M 2GB (HDMI), 4GB, 1TB HDD, 2x USB3.0, Free DOS, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87070/156-396-cm-asus-f555ld-xo072d

15.6" (39.6 cm) Asus F555LN-XO008D
15.6" (39.6 cm) Asus F555LN-XO008D, сив, двуядрен Intel® Core™ i3 4010U 1.7 GHz, HD LED Display & nVidia GeForce
840M 2GB (HDMI), 4GB, 1TB HDD, 2x USB3.0, Free DOS, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87069/156-396-cm-asus-f555ln-xo008d

GF GT 730
GF GT 730, 2GB GIGABYTE GV-N730D5-2GI, PCI-E 2.0, DDR5, 64bit, HDMI & 2x DVI
http://obiavidnes.com/obiava/87068/gf-gt-730

Samsung GALAXY S V Mini SM-G800F
Samsung GALAXY S V Mini SM-G800F, син, 4.5" (11.43 cm), четириядрен 1.4GHz, 1536 MB RAM, 16 GB, CMOS 8.0 MPix
camera, Android
http://obiavidnes.com/obiava/87067/samsung-galaxy-s-v-mini-sm-g800f

Фурна Samsung BF1C6G043
Фурна Samsung BF1C6G043, механично управление, грил, дисплей, капацитет 65л, 1600 W
http://obiavidnes.com/obiava/87066/furna-samsung-bf1c6g043

Canon Document Scanner DR-X10C
Canon Document Scanner DR-X10C, 24bit color, 600 x 600 dpi, RGB LED, USB 2.0
http://obiavidnes.com/obiava/87065/canon-document-scanner-dr-x10c

Canon Document Reader C130
Canon Document Reader C130, 24-bit Colour, 600 x 600 dpi (optical), High speed USB 2.0
http://obiavidnes.com/obiava/87063/canon-document-reader-c130

GF GTX 660
GF GTX 660, 2GB GIGABYTE GV-N660WF2-2GD, PCI-E 3.0, DDR5, 192bit, HDMI & 2x DVI
http://obiavidnes.com/obiava/87062/gf-gtx-660
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Asus X551MAV-BING-SX393B
Asus X551MAV-BING-SX393B, бял, двуядрен Intel Celeron N2830 2.16/2.41Ghz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 500GB HDD,
USB3.0, Windows 8.1, 2.15kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87061/asus-x551mav-bing-sx393b

Samsung GALAXY S V Mini SM-G800F
Samsung GALAXY S V Mini SM-G800F, челен, четириядрен 1.4GHz, 1536 MB RAM, 16 GB, CMOS 8.0 MPix camera, Android
http://obiavidnes.com/obiava/87060/samsung-galaxy-s-v-mini-sm-g800f

Saitek Контролер Pro Flight Multi Panel
Saitek Контролер Pro Flight Multi Panel
http://obiavidnes.com/obiava/87059/saitek-kontroler-pro-flight-multi-panel

Фурна Samsung BQ2Q7G214
Фурна Samsung BQ2Q7G214, сензорно управление, грил, дисплей, капацитет 66л, 1600 W
http://obiavidnes.com/obiava/87058/furna-samsung-bq2q7g214

Барабан за Samsung CLT-R659
Барабан за Samsung CLT-R659
http://obiavidnes.com/obiava/87057/baraban-za-samsung-clt-r659

Canon Document Scanner DR 9050C
Canon Document Scanner DR 9050C, 24-bit colour, 600 x 600 dpi, RGB LED, USB 2.0
http://obiavidnes.com/obiava/87056/canon-document-scanner-dr-9050c

Баничарница собствено производство
Predlagam 70 vida zakuski proizvedeni v banicharnica sobstveno proizvodstvo.Kifli,gevreci,kozunaci,ponichki,kremki i dr.Soleni
zakuski i 10 vida banici i pogachi.BEZPLATEN TRANSPORT
http://obiavidnes.com/obiava/87055/banicharnica-sobstveno-proizvodstvo

Samsung Rainbow Toner Kit CLT-P406C
Samsung Rainbow Toner Kit CLT-P406C, C / M / Y / K
http://obiavidnes.com/obiava/87054/samsung-rainbow-toner-kit-clt-p406c

Radeon R7 250
Radeon R7 250 , 2GB GIGABYTE GV-R725O5-2GI, PCI-E 3.0, DDR5, 128bit, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/87053/radeon-r7-250-

Samsung GALAXY S III Mini GT-i8200
Samsung GALAXY S III Mini GT-i8200 , бял, 4.0" (10.16 cm), двуядрен 1GHz, 8192MB RAM, 5.0MPix камера
http://obiavidnes.com/obiava/87052/samsung-galaxy-s-iii-mini-gt-i8200-

София: Преводи от заклети преводачи
Преводаческа агенция Нов Век извършва качествени преводи на Английски, Немски, Полски, Турски, Гръцки, Португалски,
Френски, Италиански, Испански, Арабски, Китайски, Иврит и много други езици. Заверки на преводи на документи от
чужбина и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на актове за раждане, удостоверения за семейно положение, дипломи, академични справки,
нотариални актове, медицински документи, свидетелства за съдимост, съдебни решения и други във всички държавни
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институции и чуждестранни посолства в Република България.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/87051/sofiya-prevodi-ot-zakleti-prevodachi

МАСИВНИ ДЪРВЕНИ МЕБЕЛИ всякакви модели и размери, ПОРЪЧКИ И СТАНДАРТНИ.
МАСИВНИ МЕБЕЛИ ОТ ДЪРВО - бял бор. Всякакви модели и размери - гардероби, антрета, легла, двуетажни легла,
оригинални скринове, ракли, комбинирани спални с ракли, всевъзможни етажерки, кухненски секашета - горен и долен ред,
чамови маси и столове, кухненски бюфети, ъгли и много други. ВАЖНО: изпълняваме поръчките на клиентите БЕЗ
ОСКЪПЯВАНЕ, изпратени на нашия имейл - ще ви върнем обработената ваша скица и цената. Производство в
Кюстендил. Вижте нашата интернет страница: www. kustendil-mebeli. com град Кюстендил, ул. “Овощарска” 2 (до
Ветеринарната лечебница)
http://obiavidnes.com/obiava/87050/masivni-dyrveni-mebeli-vsyakakvi-modeli-i-razmeri-porychki-i-standartni

Canon CanoScan LiDE 210
Canon CanoScan LiDE 210, 48-bit input, 4800x4800 dpi, Hi-Speed USB
http://obiavidnes.com/obiava/87049/canon-canoscan-lide-210

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

Светеща боя за метал
Светеща боя за метал образува цветно светещо покритие, което през нощта свeти в светлосин или зеленикав цвят с
повишена атмосфероустойчивост, устойчивост към миещи средства, масла, а също тaка и някои органични
разтворители. Светещата боя за метал има високо ниво на защита.
http://obiavidnes.com/obiava/87048/sveteshta-boya-za-metal

Система за домашно кино Samsung HT-H4500R
Система за домашно кино Samsung HT-H4500R, 5.1 канална, 3D Blu-ray & DVD, 500W
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http://obiavidnes.com/obiava/87047/sistema-za-domashno-kino-samsung-ht-h4500r

мебели по поръчка враца монтана мездра ботевград софия
Мебели по поръчка за град Враца и региона. Изберете свой модел, дайте ни и размери и ние ще изпълним вашата поръчка
за секции, шкафове, гардероби, кухненски шкафове, вградени кухни, мека мебел, холови гарнитури, кухненски ъгли,
обзавеждане за детски стаи.
Вече предлагаме и врати.
http://obiavidnes.com/obiava/87046/mebeli-po-porychka-vraca-montana-mezdra-botevgrad-sofiya

Canon Document Reader C125W
Canon Document Reader C125W, 24-bit color, 600 x 600 dpi, RGB LED, USB 2.0
http://obiavidnes.com/obiava/87045/canon--document-reader-c125w

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
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7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/87044/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata

13.3" (33.78 cm) Acer Aspire V3-371 (NX.MPGEX.004)
13.3" (33.78 cm) Acer Aspire V3-371 (NX.MPGEX.004), черен, двуядрен Haswell Intel® Core™ i7 4500U 1.8/3.0 GHz, FULL HD
LED Display (HDMI), 8GB, 128GB SSD, USB 3.0, Linux, 1.50kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87043/133-3378-cm-acer-aspire-v3-371-nxmpgex004

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/87042/3d-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.
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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/87041/3d-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/87040/3d-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/87039/bel-i-istoriya-za-matura-i-kandidat-studenti

Матура - курсове и индивидуални уроци
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/87038/matura---kursove-i-individualni-uroci

7 клас - курсове и индивидуални уроци
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/87037/7-klas---kursove-i-individualni-uroci

6 клас - курсове и индивидуални уроци
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/87036/6-klas---kursove-i-individualni-uroci

Немски език - курсове и уроци
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!
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http://obiavidnes.com/obiava/87035/nemski-ezik---kursove-i-uroci

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/87034/angliyski-ezik---kursove-i-individualni-uroci

Прахосмукачка без торба Samsung VCC4790H33
Прахосмукачка без торба Samsung VCC4790H33, Suction Power 360W, 2000W, Telescopic Steel, HEPA11 Exhaust Filter
http://obiavidnes.com/obiava/87033/prahosmukachka-bez-torba-samsung-vcc4790h33

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/87032/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/87031/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Saitek Контролер Pro Flight Switch Panel
Saitek Контролер Pro Flight Switch Panel
http://obiavidnes.com/obiava/87030/saitek-kontroler-pro-flight-switch-panel

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
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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/87029/angliyski-ezik--podgotovka-za-matura

Български език за чужденци – корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Български език за чужденци
гарантиращо бързо и качествено овладяване на езика .
- индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски
- сръбски
- хърватски
- словенски
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система . Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е
базирана на комуникативния подход и логическото усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен
материал . На курсистите се предоставя комплексно :
• Грамматика
• Фонетика
• Разговор
• Четене
• Слушане
.
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
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/87028/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

Френски език първо ниво- за начинаещи
Езикова школа АБИЛИТИ организира обучение по Френски език първо ниво- за начинаещи индивидуално и в малки групи..
График на занятията : стобразно времето ба курсистите
В учебния план са включени аудио и видео уроци.
Продължителност :30 учебни часа – два месеца
Цена 210 лева В посоченага цена за курса са включени учебните материали .
Учебна система – Campus 1
Предлагаме работа в малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
Възможност за разсрочено плащане и различни видове отстъпки.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/87027/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/87026/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie
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Система за домашно кино Samsung HT-H5500
Система за домашно кино Samsung HT-H5500, 5.1 канална, 3D Blu-ray & DVD, 1000W
http://obiavidnes.com/obiava/87025/sistema-za-domashno-kino-samsung-ht-h5500

SoundBar система Samsung HW-H751
SoundBar система Samsung HW-H751, 4.1 канална, Wireless, with built-in Valve Amplifier, 320W
http://obiavidnes.com/obiava/87024/soundbar-sistema-samsung-hw-h751

GF GTX 750 Ti
GF GTX 750 Ti, 2GB GIGABYTE GV-N75TWF2BK-2GI, PCI-E 3.0, DDR5, 128bit, 2x HDMI & 2x DVI
http://obiavidnes.com/obiava/87023/gf-gtx-750-ti

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

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
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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

Отслабнете с Meizitang
Здравейте! Това е нашият сайт в който вие ще откриете щастието да се сбогувате с Излишните
килограми и то завинаги. Искате ли наистина да отслабнете и да се чувствате прекрасно! Мисля ,че
вашият отговор е да, искам да Отслабна, и то Завинаги, искам да имам самочувстви, искам да се
чувствам Лек , искам да съм Здрав ...... Въпроса ви сега е Как? ,ето отговора :
Мейзитанг - Отслабни с билкови капсули Мейзитанг.Отслабнете от 6 до 12 килограма за месец!
Диетично хапче съчетано от подбрани билки-действа прочистващо върху организма и намалява токсините в тялото
и ограничава превръщането на въглехидратите в мазнини Без йо-йо ефект-изумителни резултати само за 30 дни-36
капсули
-Промо цена 35 лева + безплатна доставка.
http://лида.net/0897735667
http://obiavidnes.com/obiava/87022/otslabnete-s-meizitang

Ниски цени, транспортни и хамалски услуги за София и страната без почивен ден тел.0894004401
Ниски цени Транспортни услуги, превози за София и страната Коректно обслужване на най-добрa цена. Цени за София
20-40лв.курс. Размери на товарното помещение- дължина-3, 70м, височина-2, 20м, широчина-1, 90м. Превоз на мебели,
лични вещи, стоки, машини, палета и др. Помощ и съдействие от шофьора при товаро разтоварните дейности.
http://obiavidnes.com/obiava/87021/niski-ceni-transportni-i-hamalski-uslugi-za-sofiya-i-stranata-bez-pochiven-den-te

Ниски цени, транспортни и хамалски услуги за София и страната без почивен ден тел.0894004401
Ниски цени Транспортни услуги, превози за София и страната Коректно обслужване на най-добрa цена. Цени за София
20-40лв.курс. Размери на товарното помещение- дължина-3, 70м, височина-2, 20м, широчина-1, 90м. Превоз на мебели,
лични вещи, стоки, машини, палета и др. Помощ и съдействие от шофьора при товаро разтоварните дейности.
http://obiavidnes.com/obiava/87020/niski-ceni-transportni-i-hamalski-uslugi-za-sofiya-i-stranata-bez-pochiven-den-te

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/87019/3d-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/87018/3d-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
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http://3dkoev-design.net46.net
http://obiavidnes.com/obiava/87017/3d-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/87016/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

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

Нова Мебелна Къща Дружба
Нова Мебелна Къща - нови възможности за обзавеждане- до колелото на тролей 4, автобус 204,88/ до Джъмбо/
http://obiavidnes.com/obiava/87015/nova-mebelna-kyshta-drujba

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

надомна работа за цялата страна
Спешно търсим момичета- жени за работа отдома почасова или целодневна в интернет.Работата е свързана с
писането на рекламни текстове и публикуването на обяви.Не се изисква предишен опит.Заплащане от 20- 50 лв на ден.За
повече информация се свържете на 089279770и 0885186574.Обявата е валидна за цялата страна.
http://obiavidnes.com/obiava/87014/nadomna-rabota-za-cyalata-strana

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

Имот в село Горни Домлян
Имот в село Горни Домлян община Карлово с площ 6.918 дка.Цена по договаряне.Моля предлагайе цена при интерес
http://obiavidnes.com/obiava/87013/imot-v-selo-gorni-domlyan

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/87012/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/87011/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:
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• 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/87010/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/87009/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

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

Нов век-София: превод и легализация на документи
Лицензирана агенция за преводи и легализации Нов Век предлага преводи на техническа документация, правни,
медицински, икономически, художествени текстове и други от/на над 30 езика. Заверки на преводи на документи от
чужбина в МВнР и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на актуално състояние на фирми, дипломи, академични справки, нотариални актове,
медицински документи,свидетелства за съдимост, съдебни решения и други във всички държавни институции и
чуждестранни посолства в Република България.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/87008/nov-vek-sofiya-prevod-i-legalizaciya-na-dokumenti

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
http://obiavidnes.com/obiava/86925/101-2565cm-samsung-tablet-sm-t525-galaxy-tab-pro

Дървени сглобяеми къщи
Фирма проектира,изработва и монтира дървени сглобяеми къщи.Строителството е по система сандвич-панел и
скелетно гредова конструкция.Предимството на тези къщи е че са енергоспещяващи,водоустойчиви,здравословни и
устойчиви на земетръс.
гарантирано качество , достъпни цени.

тел.089/65 65 111
http://obiavidnes.com/obiava/87007/dyrveni-sglobyaemi-kyshti
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Сугестопедия за деца и възрастни. Сугестопедия английски.
Езиков център Вихровения предлага иновативно езиково обучение по метода сугестопедия. Подходящо е за деца и
възрастни и предлага по-ефективен и приятен начин за научаване на чужд език. Сугестопедия английски и много други
езици, разгледайте сайта ни за повече информaция за курсовете.
http://obiavidnes.com/obiava/87006/sugestopediya-za-deca-i-vyzrastni-sugestopediya-angliyski

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

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

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

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net
http://obiavidnes.com/obiava/86297/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net
http://obiavidnes.com/obiava/85866/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171
http://superpc.site11/ com https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/87005/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

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
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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/87004/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

Ремонт на покриви-Пловдив
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0888 432 962- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/87003/remont-na-pokrivi-plovdiv

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

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/87002/remont-na-pokrivi-sofiya

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/86999/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/87001/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/87000/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

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/86998/bel-i-istoriya-za-matura-i-kandidat-studenti

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/86997/matematika-za-matura-i-ks

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/86996/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/86995/himiya-i-biologiya-za-matura-i-kandidat-studenti

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
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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/86994/angliyski-i-nemski-ezik-za-matura-i-kandidat-studenti

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/86993/matura-po-vsichki-predmeti

7 клас - курсове и индивидуални уроци
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/86992/7-klas---kursove-i-individualni-uroci

6 клас - курсове и индивидуални уроци
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 повишаване 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/86991/6-klas---kursove-i-individualni-uroci

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/86990/kursove-i-individualni-uroci-po-nemski-ezik

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/86989/angliyski-ezik---kursove-i-individualni-uroci

Италиански език - ИНТЕРЛОГОС
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/86988/italianski-ezik---interlogos
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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!
http://obiavidnes.com/obiava/86987/frenski-ezik----kursove-i-individualni-uroci

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!
http://obiavidnes.com/obiava/86986/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/86985/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/86984/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/86983/karierno-konsultirane

Санитарен фаянс и обзавеждане за баня! Строителни материали, топлоизолации, фаянс, теракот,
гранитогрес от Сико!
Строителни материали и обзавеждане за баня- фаянс, теракот, гранитогрес, паркет и топлоизолации от Сико! Мебели
за баня, смесители, мазилки за Вашия ремонт от Сико!
http://obiavidnes.com/obiava/86982/sanitaren-fayans-i-obzavejdane-za-banya-stroitelni-materiali-toploizolacii-fayan

Пожарогасители и пожарни врати от Пожарна Техника ООД
Пожарогасители- сервиз, проверка, поддръжка, обслужване и ремонт на пожарогасители от лидерът в браншаПожарна техника ООД! Пожарни врати, пожароустойчиви врати, противопожарни врати от Пожарна техника!
http://obiavidnes.com/obiava/86981/pojarogasiteli-i-pojarni-vrati-ot-pojarna-tehnika-ood

8.4" (21.34cm) Samsung Tablet SM-T320 Galaxy Tab Pro
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
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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/86980/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata

ТЪРГОВСКО ПРАВО - КУПУВАМЕ БИЗНЕС... АД, СД, ЕАД, ООД, ЕООД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ
и ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
Адвокатска кантора Търговско Право - ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно
Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата - 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)
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4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/86979/tyrgovsko-pravo---kupuvame-biznes-ad-sd-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya-i-osv

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
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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
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
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гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/86978/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

Корпоративно обучение по английски ,български , немски , руски
Езикова школа Абилити организира
Чуждоезиково обучение по :
Английски,
български език за чужденци
Немски
френски,
руски,
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
Бизнес английски - всички нива
Разговорни езикови курсове по посочените езици
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме също и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти 02/ 953 08 87 , 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/86977/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
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заключается в совмещении коммуникативного подхода с логическим и естественным освоением необходимого
лексико-грамматического и фонетического материала .
Обучение предусматривает комплекс аспектов:
• Грамматика
• Фонетика
• Практика речи
• Чтение
• Аудирование
При индивидуальном обучении, методика выстраивается с учетом Ваших пожеланий. Индивидульное обучение может
проводиться в офисе курсиста в удобное для Вас время.
Школа Абилити предлагает несколько программ обучения на курсах болгарского языка:
• общий курс болгарского
• курс делового болгарского
• разговорный курс для усовершенствования навыков владения болгарским языком .
Длительность каждого уровня обучения 20 академических часов (2 месяца).
По окончании программы выдается свидетельство, с указанием курса и количества часов.
Учебные пособия входят в цену курса обучения.
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/86976/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/86975/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno
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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

Такси Русе-Букурещ
При нас ще намерите най-евтините и в същото време професионални таксиметрови услуги. Специални предложения за
трансфери за Русе-Букурещ-Отопени. Заявете сега по телефона или на електронната ни страница избраната от вас
услуга.
http://obiavidnes.com/obiava/86974/taksi-ruse-bukuresht

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

Работа в Чехия
Мъже и жени до 55 год. за работа в Чехия
1. Пекарни „Magdalenske Mre
http://obiavidnes.com/obiava/86973/rabota-v-chehiya

Работа в Чехия
Мъже и жени до 55 год. за работа в Чехия
1. Пекарни „Magdalenske Mre
http://obiavidnes.com/obiava/86972/rabota-v-chehiya

Работа в Чехия
Мъже и жени до 55 год. за работа в Чехия
1. Пекарни „Magdalenske Mre
http://obiavidnes.com/obiava/86971/rabota-v-chehiya

Работа в Чехия
Мъже и жени до 55 год. за работа в Чехия
1. Пекарни „Magdalenske Mre
http://obiavidnes.com/obiava/86970/rabota-v-chehiya

Работа в Чехия
Мъже и жени до 55 год. за работа в Чехия
1. Пекарни „Magdalenske Mre
http://obiavidnes.com/obiava/86969/rabota-v-chehiya

Работа в Чехия
Мъже и жени до 55 год. за работа в Чехия
1. Пекарни „Magdalenske Mre
http://obiavidnes.com/obiava/86968/rabota-v-chehiya

Работа в Чехия
Мъже и жени до 55 год. за работа в Чехия
1. Пекарни „Magdalenske Mre
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http://obiavidnes.com/obiava/86967/rabota-v-chehiya

Работа в Чехия
Мъже и жени до 55 год. за работа в Чехия
1. Пекарни „Magdalenske Mre
http://obiavidnes.com/obiava/86966/rabota-v-chehiya

Работа в Чехия
Мъже и жени до 55 год. за работа в Чехия
1. Пекарни „Magdalenske Mre
http://obiavidnes.com/obiava/86965/rabota-v-chehiya

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

**0882551735*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -топлоизолация. -обръщане
покрай pvc д
0882551735
фини шпакловки.
гипсова шпакловка.
латекс.
топлоизолация.
обръщане покрай дограма и врати,с поставияне на лайсни или измазване.
минерални мазилки.
гипсова мазилка.
пръскана мазилка.
замазки.
зидария.
МАЙСТОР С ДЪЛГОДИШНА ПРАКТИКА В СТРОИТЕЛСТВОТО.
КОРЕКНО.
КАЧЕСТВЕНО.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА.
0882551735 0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/86964/0882551735--fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--lateks--toploizolaciya--o

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

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
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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.
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.
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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

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

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.
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
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"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-

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
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3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/86944/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata

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

Страница 100/101

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

14.09.2014

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 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

Страница 101/101

