ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

21.09.2014

Инкубатори - автоматични, терморегулатор с PIC контролер,.
Инкубатори - напълно автоматични, терморегулатор с PIC контролер(0,1 градуса С). Реле за време с PIC контролер (от
1 с. до 999 мин. - циклично)за въртене на яйцата. Подробности, филмчета, както и друга полезна информация ще
намерите в обновения ни сайт. GSM:0892374714, 0988838774, 0876709831 inkubatori@abv.bg Skype - tangrabg
www.inkubatori.tk
http://obiavidnes.com/obiava/87588/inkubatori---avtomatichni-termoregulator-s-pic-kontroler

Предлагаме инкубатори за люпене на яйца
Предлагаме инкубатори полуавтоматични тип люлка.
Температурата се регулира с прецизен терморегулатор.
Капацитета на предлаганите от нас инкубатори е за :
35 яйца, 55, 75 , 100, и най големите който предлагаме
за 150 яйца. Гаранцията която поемаме е една
календарна година .За повече информация посетете
нашият сайт: www.inkubatorbg.alle.bg , или се
обадете на: GSM 0888291498, на Skype - krasi0012
http://obiavidnes.com/obiava/87685/predlagame-inkubatori-za-lyupene-na-yayca

Заден капак GoClever за QUANTUM 4
Заден капак GoClever за QUANTUM 4, зелен
http://obiavidnes.com/obiava/87669/zaden-kapak-goclever-za-quantum-4

Заден капак GoClever за QUANTUM 4
Заден капак GoClever за QUANTUM 4, розов
http://obiavidnes.com/obiava/87668/zaden-kapak-goclever-za-quantum-4

Заден капак GoClever за QUANTUM 4
Заден капак GoClever за QUANTUM 4, син
http://obiavidnes.com/obiava/87667/zaden-kapak-goclever-za-quantum-4

Заден капак GoClever за QUANTUM 4
Заден капак GoClever за QUANTUM 4, червен
http://obiavidnes.com/obiava/87666/zaden-kapak-goclever-za-quantum-4

Силиконов гръб GoClever за QUANTUM 450
Силиконов гръб GoClever за QUANTUM 450, черен
http://obiavidnes.com/obiava/87665/silikonov-gryb-goclever-za-quantum-450

Силиконов гръб GoClever за QUANTUM 4
Силиконов гръб GoClever за QUANTUM 4, черен
http://obiavidnes.com/obiava/87684/silikonov-gryb-goclever-za-quantum-4

Nokia 108
Nokia 108, черен, 1.8" (4.5 cm), 0.3Mpix camera, Nokia X, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87664/nokia-108

Nokia 108
Nokia 108, черен, поддържа 2 sim карти, 1.8" (4.5 cm), 0.3Mpix camera, Nokia X, 2 г. гаранция
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http://obiavidnes.com/obiava/87663/nokia-108

Nokia 112
Nokia 112, бял, поддържа 2 sim карти, 1.8" (4.5 cm), 0.3Mpix camera, Nokia X, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87660/nokia-112

Nokia 206
Nokia 206, бял, поддържа 2 sim карти, 2.4" (6.096 cm), 1.3Mpix camera, Series 40, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87653/nokia-206

Kурс по аржентинско танго за абсолютно начинаещи в София.
Kурс по аржентинско танго за абсолютно начинаещи в София.
Добре дошли в школата по аржентинско танго Танго Порта! Ние провеждаме уроците по аржентинско танго за всички
нива: абсолютно начинаещи, начинаещи, средно напреднали и напреднали в Зала 1 на бул. Дондуков 11 в София.
Новият сезон започва на 7 октомври 2014 г от 20:30 ч.
За записване: тел 0878 329556. За повече информация: www.tangoporta.eu или facebook: Tango Porta.
Заповядайте!
http://obiavidnes.com/obiava/87683/kurs-po-arjentinsko-tango-za-absolyutno-nachinaeshti--v-sofiya

Nokia 206
Nokia 206, син, поддържа 2 sim карти, 2.4" (6.096 cm), 1.3Mpix camera, Nokia X, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87648/nokia-206

Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски
баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видеозаснемане 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/87680/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски
баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видеозаснемане 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/87682/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски
баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видеозаснемане 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/87681/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски
баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видеозаснемане 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
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0882870171 http://superpc.site11/ com https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/87679/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски
баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видеозаснемане 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/87678/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

Nokia 208
Nokia 208, червен, 2.4" (6.096 cm), 1.3Mpix camera, Nokia X, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87646/nokia-208

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/87677/30-50-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/87676/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Nokia 210
Nokia 210, 5 цвята, поддържа 2 sim карти, 2.4" (6.096 cm), 2Mpix camera, Series 40, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87644/nokia-210

"ИЗКУПУВАМЕ" 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
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изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи - 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
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+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/87675/izkupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata-otgovornost-za-

"ИЗКУПУВАМЕ" ООД, ЕООД, СД, АД, ЕАД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ и ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ
СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
Адвокатска кантора Търговско Право - ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно
Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – 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/87674/izkupuvame-ood-eood-sd-ad-ead-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-solidarnat

Nokia 301
Nokia 301, бял, поддържа 2 sim карти, 2.4" (6.096 cm), 3.2Mpix camera, Series 40, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87643/nokia-301

Nokia 301
Nokia 301, черен, поддържа 2 sim карти, 2.4" (6.096 cm), 3.2Mpix camera, Series 40, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87634/nokia-301

Nokia 515
Nokia 515, бял, поддържа 2 sim карти, 2.4" (6.096 cm), 5Mpix camera, Nokia X, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87631/nokia-515

Nokia 515
Nokia 515, черен, поддържа 2 sim карти, 2.4" (6.096 cm), 5Mpix camera, Nokia X, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87630/nokia-515

Nokia Asha 200
Nokia Asha 200, бял, поддържа 2 sim карти, 2.4" (6.096 cm), 2Mpix camera, Series 40, 2 г. гаранция
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http://obiavidnes.com/obiava/87628/nokia-asha-200

Nokia Asha 501
Nokia Asha 501, черен, поддържа 2 sim карти, 3" (7.62 cm), 3.2Mpix camera, 128 MB HDD, Nokia X, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87625/nokia-asha-501

15.6" (39.62 cm) Lenovo ThinkPad T540p (20BE00B2BM)
15.6" (39.62 cm) Lenovo ThinkPad T540p (20BE00B2BM), двуядрен Intel Core i5 4210M 2.6/3.2 GHz, HD LED Display (miniDP),
4GB, 500GB 7.2krpm, 2x USB3.0, Windows 7/8 Pro, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87673/156-3962-cm-lenovo-thinkpad-t540p-20be00b2bm

Flip cover GoClever за QUANTUM 400
Flip cover GoClever за QUANTUM 400, черен
http://obiavidnes.com/obiava/87672/flip-cover-goclever-za-quantum-400

Flip cover GoClever за QUANTUM 450
Flip cover GoClever за QUANTUM 450, черен
http://obiavidnes.com/obiava/87671/flip-cover-goclever-za-quantum-450

GoClever Back panel for QUANTUM 4
GoClever Back panel for QUANTUM 4, син
http://obiavidnes.com/obiava/87670/goclever-back-panel-for-quantum-4

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,
http;//hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/87662/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

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/87661/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi

Металотърсач с PIC контролер
Продавам металотърсач с PIC контролер. Отделя металите (феромагнитни и др.) Не се влияе от вода, метални соли в
почвата и др. такива. Звукова и светлинна индикация. В комплекта влиза и DVD с над 30 схеми и техн. документация на
професионални и любителски металотърсачи, както и книгата "Калетата по българските земи".Продавам
металотърсач с PIC контролер. Отделя металите (феромагнитни и др.) Не се влияе от вода, метални соли в почвата и
др. такива. Звукова и светлинна индикация. В комплекта влиза и DVD с над 30 схеми и техн. документация на
професионални и любителски металотърсачи, както и книгата "Калетата по българските земи". http://gold2013.tk/ За
контакти GSM 0876709831 За контакти GSM 0876709831
http://obiavidnes.com/obiava/87659/metalotyrsach-s-pic-kontroler

Електровъдица
Продавам електрическa въдицa. Схеми, печатни платки и техническа документация на електрически въдици (любителски
и професионални) и примамки 0876709831 www.doxy100.wix.com/ribar doxy100@abv.bg 0882081495
http://obiavidnes.com/obiava/87658/elektrovydica

Курс по италиански език – B1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език, трето ниво. Курсът се провежда по системата
Progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото е с
продължителност 80 часа и се провежда два пъти в седмицата – понеделник и четвъртък от 19.00 до 21.00 часа. Цена:
250 лева. Начало: 29.09.2014г
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/87657/kurs-po-italianski-ezik--b1

Съботен курс по португалски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Провежда се в събота от 10.30 до 13.15, продължителност 50 учебни часа. Цена 160 лв. Начало: 27.09.2014г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
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Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/87656/syboten-kurs-po-portugalski-ezik-za-nachinaeshti

Испански език – подготовка за матура
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура по испански език. Обучението е целогодишно в удобно за
учениците и преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по
формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 12
лева на учебен час.
За повече информация:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/87655/ispanski-ezik--podgotovka-za-matura

Вечерен курс по румънски език – ниво А2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език по системата PULS, ниво А2. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене и се акцентира върху уменията за изразяване на
румънски език. Курсът се провежда два пъти в седмицата – понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80
учебни часа. Цена – 250 лв. Начало: 30.09.2014г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/87654/vecheren-kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a2

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
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занимания по избрания предмет (септември - май)
помагала и материали по избрания предмет
тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
проверка на домашни работи

http://obiavidnes.com/obiava/87652/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/87651/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
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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/87650/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
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• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/87649/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

INVESTCONSULT GROUP INC.-КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД-със задължения,пред фалит
или несъстоятелност.
INVESTCONSULT GROUP INC.-КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД-със задължения,пред фалит или несъстоятелност.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП,ДДС и ЗКПО,, ако имате други задължения към
държавата,доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори, процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.
Освобождаваме ви от юридическа и финансова отговорност.
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 ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ !!!
INVESTCONSULT GROUP INC.
http://www.investconsultgroup.eu/
http://piadnes.run-bg.com/
За контакти от цялата страна тел:0897558320 0876746035
http://obiavidnes.com/obiava/87647/investconsult-group-inc-kupuvame-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniyapred-falit-ili-

Растеж и развитие на бизнеса чрез сливания и придобивания
Придобиването е по-добрия начин за бърз растеж на Вашия бизнес.
Бенефит България Консулт посредничи на фирми за бърз растеж и завземане на нови пазари чрез сливания и
придобивания.
Придобиването може да бъде по-бърз, по-евтин и като цяло по-ефективен и кратък път за растеж на Вашия бизнес.
Бенефит България Консулт ще Ви представлява напълно конфиденциално при всички възможни изгодни оферти за
изкупуване на бизнеси/фирми от Вашия бранш с цел запазване на възможно най-ниската цена на придобиване и ще
посредничи до успешното изпълнение и финализиране на всяка една сделка.
Посетете сайта на Бенефит България Консулт и задайте Вашите въпроси в контактната ни форма или се свържете
директно с нас на посочения телефон за безплатен разговор и събеседване до 20 минути.
Конфиденциалността Ви е напълно гарантирана.
http://obiavidnes.com/obiava/87645/rastej-i-razvitie-na-biznesa-chrez-slivaniya-i-pridobivaniya

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/87642/3d-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/87641/3d-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/87640/3d-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/87639/3d-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/87638/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски
баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видеозаснемане 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/87637/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски
баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видеозаснемане 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/87544/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски
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баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видеозаснемане 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/87636/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски
баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видеозаснемане 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/87635/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

ТЪРГОВСКО ПРАВО - "ИЗКУПУВАМЕ" БИЗНЕС ... 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 ... !!!
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/87633/tyrgovsko-pravo---izkupuvame-biznes--ad-sd-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya-

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

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

+

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
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, 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
+359 877 37 20 83

Страница 16/118

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

21.09.2014

http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/87632/tyrgovsko-pravo---izkupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna

0882551735,Качествен и коректен ремонт на вашия дом.офис,вход.
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/87629/0882551735kachestven-i-korekten-remont-na-vashiya-domofisvhod

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/87627/30-50-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/87626/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Nokia Asha 503
Nokia Asha 503, жълт, 3"(7.62 cm), 5Mpix camera, Nokia X, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87624/nokia-asha-503

Nokia Asha 503
Nokia Asha 503, червен, 3"(7.62 cm), 5Mpix camera, Nokia X, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87623/nokia-asha-503

Nokia Asha 503
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Nokia Asha 503, черен, 3"(7.62 cm), 5Mpix camera, Nokia X, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87622/nokia-asha-503

Nokia XL
Nokia XL, бял, поддържа 2 sim карти, 5" (12.7 cm), двуядрен Snapdragon S4 1GHz, 768MB RAM, 4GB HDD, 5Mpix camera,
Nokia X, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87621/nokia-xl

Nokia XL
Nokia XL, оранжев, поддържа 2 sim карти, 5" (12.7 cm), двуядрен Snapdragon S4 1GHz, 768MB RAM, 4GB HDD, 5Mpix
camera, Nokia X, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87620/nokia-xl

Nokia XL
Nokia XL, черен, поддържа 2 sim карти, 5" (12.7 cm), двуядрен Snapdragon S4 1GHz, 768MB RAM, 4GB HDD, 5Mpix camera,
Nokia X, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87619/nokia-xl

Nokia X
Nokia X, бял, поддържа 2 sim карти, 4" (10.16 cm), двуядрен Snapdragon S4 1GHz, 512MB RAM, 4GB HDD, 3Mpix camera,
Nokia X, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87618/nokia-x

Nokia X
Nokia X, жълт, поддържа 2 sim карти, 4" (10.16 cm), двуядрен Snapdragon S4 1GHz, 512MB RAM, 4GB HDD, 3Mpix camera,
Nokia X, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87617/nokia-x

Nokia X
Nokia X, червен, поддържа 2 sim карти, 4" (10.16 cm), двуядрен Snapdragon S4 1GHz, 512MB RAM, 4GB HDD, 3Mpix camera,
Nokia X, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87616/nokia-x

Nokia X
Nokia X, черен, поддържа 2 sim карти, 4" (10.16 cm), двуядрен Snapdragon S4 1GHz, 512MB RAM, 4GB HDD, 3Mpix camera,
Nokia X, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87615/nokia-x

Prestigio MultiPhone 5455 DUO
Prestigio MultiPhone 5455 DUO, син, GPS, поддържа 2 sim карти, 4.5" (11.43 cm), четириядрен MediaTek MT6582 1.30 GHz,
1GB RAM, 4GB памет (microSD слот), 13.0 & 2.0Mpix camera, Android 4.4, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87614/prestigio-multiphone-5455-duo

Samsung GT-I9505 Galaxy S IV
Samsung GT-I9505 Galaxy S IV, бял, 5" (12.7 cm), четириядрен Qualcomm Snapdragon 600, 1.9 GHz, 2GB RAM, 16GB памет
(microSD слот), 13.0 & 2.0Mpix camera, Android 4.2., 2 г. гаранция + Targus Slim Shell Case for Samsung Galaxy S4 Red
http://obiavidnes.com/obiava/87613/samsung-gt-i9505-galaxy-s-iv
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Изработка и монтаж на метални парапети и спортни съоръжения
Добре дошли в уеб сайта на фирма Тангра 1992 ЕООД. Ние предлагаме различни изделия от дърво, като : беседки, маси и
пейки, детски площадки, дървени огради, метални кошчета за отпадъци, метални парапети и спортни съоръжения лостове за набиране, външни маси за тенис, футболни врати и баскетболни кошове, всичко на супер изгодни цени!
http://obiavidnes.com/obiava/87612/izrabotka-i-montaj-na-metalni-parapeti-i-sportni-syoryjeniya

Дрехи Втора Употреба
Склад за дрехи втора употреба „НВВ Трейд ” ЕООД
Складовата база се намира в гр.Аксаково , в непосредствена близост до гр.Варна и летище Варна.
Благодарение на дългогодишното си партньорство с най-голямата куриерска фирма , оперираща на територията на
Република България, можем да Ви предложим изгодна доставка до всяка точка на страната.
Можете да се свържете с нас на следните телефони – 0888 101 972 ; 0885 005 260, на нашият e-mail адрес –
hbb_trade@mail.bg или да ни потърсите в Скайп – extratex.
Ние предлагаме:
- Зимен Микс Качество „Крем” – 15.00 лв/кг
- Пролетен Микс Качество „Крем” – 15.00 лв/кг
- Летен Микс Качество „Крем” – 15.00 лв/кг
- Обувки Качество „Крем” – 12.00 лв/кг
- Зимен Микс Качество „Екстра” – 10.00 лв/кг
- Пролетен Микс Качество „Екстра” – 10.00 лв/кг
-Летен Микс Качество „Екстра” – 10.00 лв/кг
- Зимен Микс Качество „А+Б” – 7.00 лв/кг
- Пролетен Микс Качество „А+Б” – 7.00 лв/кг
- Летен Микс Качество „А+Б” – 7.00 лв/кг
- Домакински Микс Качество „А+Б” – 9.00 лв/кг
- Зимен Микс Качество „Б” – 3.00 лв/кг
- Пролетен Микс Качество „Б” – 3.00 лв/кг
- Бебешки Микс – 5.00 лв/кг
- Микс Бельо, Бански и Чорапи – 4.00 лв/кг
- Микс Играчки - 4.00 лв/кг
- Битпазар – 3.00 лв/кг
- Зимен микс 3-то Качество – 0.50 лв/кг
- Памучни Парцали – 0.45 лв/кг
http://obiavidnes.com/obiava/87611/drehi-vtora-upotreba

Samsung GT-I9505 Galaxy S IV
Samsung GT-I9505 Galaxy S IV, бял, 5" (12.7 cm), четириядрен Qualcomm Snapdragon 600, 1.9 GHz, 2GB RAM, 16GB памет
(microSD слот), 13.0 & 2.0Mpix camera, Android 4.2., 2 г. гаранция + подарък заден протектор за GALAXY S IV
http://obiavidnes.com/obiava/87610/samsung-gt-i9505-galaxy-s-iv

Гривни от естествени камъни - Emotioncrystal.com
Ако си падате по естествените камъни, на www.emotioncrystal.com ще намерите голямо разнообразие от гривни шамбала,
талисмани, мъжки и дамски гривни, гердани, всичко от естествени камъни, а също и бижута от сапфир, аметист и
перли!
http://obiavidnes.com/obiava/87609/grivni-ot-estestveni-kamyni---emotioncrystalcom

Samsung GT-I9505 Galaxy S IV
Samsung GT-I9505 Galaxy S IV, черен, 5" (12.7 cm), четириядрен Qualcomm Snapdragon 600, 1.9 GHz, 2GB RAM, 16GB памет
(microSD слот), 13.0 & 2.0Mpix camera, Android 4.2., 2 г. гаранция + подарък заден протектор за GALAXY S IV
http://obiavidnes.com/obiava/87608/samsung-gt-i9505-galaxy-s-iv

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/87607/cours-de-bulgare-pour-trangers

Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски
баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видеозаснемане 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/87606/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

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/87605/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae

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
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e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/87604/nemski-ezik---individualno--i-v-malki-grupi

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/87603/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate

Samsung GT-I9505 GALAXY S IV черен
Samsung GT-I9505 GALAXY S IV черен, 5" (12.7 cm), четириядрен Qualcomm Snapdragon 600, 1.9 GHz, 2GB RAM, 16GB
памет (microSD слот), 13.0 & 2.0Mpix camera, Android 4.2., 2 г.+ подарък Targus Slim Shell Case for Samsung Galaxy S4, Red
http://obiavidnes.com/obiava/87602/samsung-gt-i9505-galaxy-s-iv-cheren

Връзки с Инвеститори
Всички бизнес отношения се градят единствено и само на доверието между партньорите.
Бенефит България Консулт предлага услугата „ Връзки с Инвеститори” на търговски дружества като външен
изпълнител.
Ние се ангажираме да представяме пред Вашите акционери и други заинтересовани страни цялостна финансова
информация по отношение на дружеството, цените на акциите, информация за търговската дейност на дружеството,
финансови доклади и презентации, организиране на събития и срещи с инвестиционна насоченост в България и Чужбина с
нови Инвеститори, бизнес съвети към ръководството на дружеството, поддържане и непрестанно обновяване на сайта
Ви за връзка с Инвеститори, анализи за цялостната динамика и работа на дружеството, обучаване на собствениците и
мениджмънта за професионално представяне пред Инвеститори и много други услуги, свързани с развитието на Вашия
бизнес и поддържане на професионални бизнес отношения с Инвеститори.
С нашите професионални подходи, дългогодишна практика и досегашните успешни постижения, ние от Бенефит
България Консулт ще изградим такива отношения с Вашите партньори, които и най-доверените Ви мениджъри, на
които Вие възлагате изцяло бъдещето и съдбата на цялата компания за връзки с Инвеститори и бъдещи партньори,
никога не биха били помислили да имат и не биха могли да поддържат.
Посетете сайта на Бенефит България Консулт и задайте Вашите въпроси в контактната ни форма или се свържете
директно с нас на посочения телефон за безплатен разговор и събеседване до 20 минути.
http://obiavidnes.com/obiava/87601/vryzki-s-investitori

120GB
120GB, OCZ Vertex 460, SSD, SATA 6Gb/s, 2.5“ (6.35cm)
http://obiavidnes.com/obiava/87600/120gb-ocz-vertex-460-ssd-sata-6gbs-25-635cm

240GB
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240GB, OCZ Vertex 460, SSD, SATA 6Gb/s, 2.5“ (6.35cm)
http://obiavidnes.com/obiava/87599/240gb-ocz-vertex-460-ssd-sata-6gbs-25-635cm

Семинар по Инсайтинг интензивно дишане (IBI)
ДИШАЙ И ПРОМЕНИ ЖИВОТА СИ!
СЕМИНАРИ ПО ИНСАЙТИНГ
ИНТЕНЗИВНО ДИШАНЕ (IBI)
11 - 12 ОКТОМВРИ 2014

ОЩЕ БЕЗЦЕННИ НЕОБИКНОВЕНИ МОМЕНТИ...
Прочети още:
http://www.insighting.eu
http://www.hypnoza.org
http://obiavidnes.com/obiava/87598/seminar-po-insayting-intenzivno-dishane-ibi

Задочен курс по маникюр педикюр и ноктопластика
Задочен курс по маникюр педикюр и ноктопластика на DVD
Съдействие за получаване на диплома валидна в цял свят .
GSM 082081514 mirabg@abv.bg
Skype - arabescvt www.arabescbg.tk
http://obiavidnes.com/obiava/87597/zadochen-kurs-po-manikyur-pedikyur-i-noktoplastika

Задочен курс по класически масаж, акупресура и рефлексотерапия
Задочен курс по класически масаж, акупресура и рефлексотерапия на DVD
Съдействие за получаване на диплома валидна в цял свят .
GSM 0882081514 mirabg@abv.bg Skype - arabescvt www.arabescbg.tk
http://www.youtube.com/watch?v=q6urebp1E6U
http://obiavidnes.com/obiava/87596/zadochen-kurs-po-klasicheski-masaj-akupresura-i-refleksoterapiya

Бързи кредити от 500 до 5000лв.
Бързи кредити от 500 до 5000лв. Кандидатстване - online. Заповече информация посетете нашия сайт www.zaemi.tk
Лицето Димитър Данчов Иванов (тел.0877138081, 0877300798, 0885924620, мейл radexzaem@abv.bg)е ИЗМАМНИК и не е
служител на RADEX GROUP. Същият се представя за нашия рекламен агент Николай Иванов и Ви увещава, че заема Ви е
отпуснат и трябва да изпратите 30 лв. в Централна поща София и с това нещата приключват! Същия
http://obiavidnes.com/obiava/87595/byrzi-krediti-ot-500-do-5000lv

480GB
480GB, OCZ RevoDrive 350, SSD, PCI-E x8
http://obiavidnes.com/obiava/87594/480gb-ocz-revodrive-350-ssd-pci-e-x8

Електровъдица
Продавам електрическa въдицa. Схеми, печатни платки и техническа документация на електрически въдици (любителски
и професионални) и примамки 0876709831 www.doxy100.wix.com/ribar doxy100@abv.bg 0882081495
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http://obiavidnes.com/obiava/87593/elektrovydica

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/87592/30-50-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/87591/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Металотърсач с PIC контролер
Продавам металотърсач с PIC контролер. Отделя металите (феромагнитни и др.) Не се влияе от вода, метални соли в
почвата и др. такива. Звукова и светлинна индикация. В комплекта влиза и DVD с над 30 схеми и техн. документация на
професионални и любителски металотърсачи, както и книгата "Калетата по българските земи".
http://gold2013.tk/ За контакти GSM 0876709831
http://obiavidnes.com/obiava/87590/metalotyrsach-s-pic-kontroler

"ИЗКУПУВАМЕ" 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 !
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TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското/фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/87589/izkupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata-otgovornost-za-

Инкубатори - автоматични, терморегулатор с PIC контролер,.
Инкубатори - напълно автоматични, терморегулатор с PIC контролер(0,1 градуса С). Реле за време с PIC контролер (от
1 с. до 999 мин. - циклично)за въртене на яйцата. Подробности, филмчета, както и друга полезна информация ще
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намерите в обновения ни сайт. GSM:0892374714, 0988838774, 0876709831 inkubatori@abv.bg
www.inkubatori.tk

Skype - tangrabg

http://obiavidnes.com/obiava/87587/inkubatori---avtomatichni-termoregulator-s-pic-kontroler

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/87586/top-ceni-na-laminat

Циклене на паркети
Безпрахово циклене(шлайфане)и лакиране на паркети и дюшемета.Редене на нов и пренареждане на
стар,скърцащ,наводнен,прояден паркет.Работим с качествени лакове и лепила,за които даваме гаранция.Работим в цяла
Бургаска област и региона,без почивен ден-в удобно за Вас време.Ще ни откриете на ул,Цариградска 64а.
http://obiavidnes.com/obiava/87585/ciklene-na-parketi

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 на естествен дъбов паркет и ламинат,циклене и лакиране на най-ниските цени!!Почистване на
мазета и тавански помещения,изнасяне и изхвърляне на ненужни вещи.Работим без почивен ден !
http://obiavidnes.com/obiava/87584/stroitelno-dovyrshitelni-uslugi

10.1" (25.65 cm) 3Q RC1019G
10.1" (25.65 cm) 3Q RC1019G, двуядрен Rockchip RK3168 1.2GHz, 1GB DDR3 RAM, 8GB Flash памет (+microSD слот),
802.11n, 2x camera, Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/87583/101-2565-cm-3q-rc1019g

Детективска Агенция Дискрет-БЛАГОЕВГРАД САНДАНСКИ БАНСКО ПЕТРИЧ
Детективска Агенция ДИСКРЕТ е специализирана единствено и само в областа на изневярата.
Установяване собственост на телефони автомобили и месторабота.Издирване на бивши и
настоящи адреси.Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/87582/detektivska-agenciya-diskret-blagoevgrad-sandanski-bansko-petrich

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пазарджик Пловдив Сливен Хасково Ямбол
Димитровград
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
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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/87581/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

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/87580/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-ruse-shumen-silistra-svishtov-v

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 27.09! Изпитаният начин детето Ви да учи в елитна гимназия в София! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/87579/7-klas---kursove-i-individualni-uroci

Химия и биология за матура и кандидат-студенти
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти и матура 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 01.10! Изпитаният начин да учите медицина или друга специалност в тази сфера! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/87578/himiya-i-biologiya-za-matura-i-kandidat-studenti

Математика за матура и КС
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти и матура 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 01.10! Изпитаният начин да учите информатика, математика или друга специалност в тази сфера!
Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/87577/matematika-za-matura-i-ks

БЕЛ и ИСТОРИЯ за матура и кандидат-студенти
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти и матура 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 01.10! Изпитаният
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начин да учите право или друга хуманитарна специалност!Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/87576/bel-i-istoriya-za-matura-i-kandidat-studenti

БЕЛ и ИСТОРИЯ за матура и кандидат-студенти
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти и матура 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 01.10! Изпитаният
начин да учите право или друга хуманитарна специалност!Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/87575/bel-i-istoriya-za-matura-i-kandidat-studenti

8" (20.32 cm) Prestigio MultiPad 4 QUANTUM 8.0 3G
8" (20.32 cm) Prestigio MultiPad 4 QUANTUM 8.0 3G, тъмно син, IPS екран, четириядрен ARM Cortex A7 1.30 GHz, 1GB
RAM, 16GB Flash памет (microSDHC слот), Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/87574/8-2032-cm-prestigio-multipad-4-quantum-80-3g

10.1" (25.65 cm) Samsung SM-Т530 GALAXY Tab 4
10.1" (25.65 cm) Samsung SM-Т530 GALAXY Tab 4, бял, GPS, четириядрен 1.2 GHz, 1.5 RAM, 16GB Flash памет (microSD
слот), Android 4.4, 2 години гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87573/101-2565-cm-samsung-sm-t530-galaxy-tab-4

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/87572/garantirana-rabota-v-chehiya

10.1" (25.65 cm) Samsung SM-Т530 GALAXY Tab 4
10.1" (25.65 cm) Samsung SM-Т530 GALAXY Tab 4, черен, GPS, четириядрен 1.2 GHz, 1.5 RAM, 16GB Flash памет (microSD
слот), Android 4.4, 2 години гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87571/101-2565-cm-samsung-sm-t530-galaxy-tab-4

**0882551735*** -фини шпакловки.на корекни цени.
0882551735 и
шпакловки.гипсова шпакловка.латекс бял или цветен.топлоизолация
.обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни или
измазване. гипсова мазилка.минерална мазилка.пръскана мазилка.влачена
мазилка и др.мазилки.замазки.зидария преградни стени,тераси и др.качеството си личи на момента,корекно,разумни
цени,започване
веднага.майстор
с
дългодишна
практика
в
строителството.цените
може
да
се
договарят...0882551735,без почивен ден
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http://obiavidnes.com/obiava/87570/0882551735--fini-shpaklovkina-korekni-ceni

10.5"(26.67 cm) Samsung SM-Т805 GALAXY Tab S 3G/LTE
10.5"(26.67 cm) Samsung SM-Т805 GALAXY Tab S 3G/LTE, кафяв, GPS, осемядрен 1.9 GHz, 3GB RAM, 16GB Flash памет
(microSDHC слот), Android 4.4, 2 години гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87569/1052667-cm-samsung-sm-t805-galaxy-tab-s-3glte

8.4" (21.33 cm) Samsung SM-Т325 GALAXY Tab Pro 3G/LTE
8.4" (21.33 cm) Samsung SM-Т325 GALAXY Tab Pro 3G/LTE, черен, GPS, четириядрен 2.3 GHz, 2GB RAM, 16GB Flash памет
(microSD слот), Android 4.4, 2 години гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87568/84-2133-cm-samsung-sm-t325-galaxy-tab-pro-3glte

Nokia Lumia 1320
Nokia Lumia 1320, жълт, 6" (15.24 cm), двуядрен Snapdragon S4 1.7GHz, 1GB RAM, 8GB HDD, 5Mpix camera, Windows Phone
8, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87567/nokia-lumia-1320

Nokia Lumia 1320
Nokia Lumia 1320, оранжев, 6" (15.24 cm), двуядрен Snapdragon S4 1.7GHz, 1GB RAM, 8GB HDD, 5Mpix camera, Windows
Phone 8, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87566/nokia-lumia-1320

Nokia Lumia 1320
Nokia Lumia 1320, черен, 6" (15.24 cm), двуядрен Snapdragon S4 1.7GHz, 1GB RAM, 8GB HDD, 5Mpix camera, Windows Phone
8, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87565/nokia-lumia-1320

Nokia Lumia 1520
Nokia Lumia 1520, черен, 6" (15.24 cm), четириядрен Snapdragon 400 2.2GHz, 2GB RAM, 32GB HDD, 20Mpix camera,
Windows 8, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87564/nokia-lumia-1520

Nokia Lumia 530
Nokia Lumia 530, бял, 4" (10.16 cm), четириядрен Snapdragon 200 1.2GHz, 512MB RAM, 4GB eMMC, 5.0Mpix camera,
Windows Phone 8.1, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87563/nokia-lumia-530

Nokia Lumia 530
Nokia Lumia 530, бял, поддържа 2 sim карти, 4" (10.16 cm), четириядрен Snapdragon 200 1.2GHz, 512MB RAM, 4GB eMMC,
5.0Mpix camera, Windows Phone 8.1, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87562/nokia-lumia-530

Nokia Lumia 530
Nokia Lumia 530, сив, 4" (10.16 cm), четириядрен Snapdragon 200 1.2GHz, 512MB RAM, 4GB eMMC, 5.0Mpix camera,
Windows Phone 8.1, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87561/nokia-lumia-530
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Nokia Lumia 530
Nokia Lumia 530, сив, поддържа 2 sim карти, 4" (10.16 cm), четириядрен Snapdragon 200 1.2GHz, 512MB RAM, 4GB eMMC,
5.0Mpix camera, Windows Phone 8.1, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87560/nokia-lumia-530

Nokia Lumia 625
Nokia Lumia 625, жълт, 4.7" (11.93 cm), двуядрен Snapdragon S4 1.2GHz, 512MB RAM, 8GB HDD, 5Mpix camera, Windows
Phone 8, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87559/nokia-lumia-625

Nokia Lumia 630
Nokia Lumia 630, бял, 4.5" (11.43 cm), четириядрен Snapdragon S400, 1.2GHz, 512MB RAM, 8GB HDD, 5Mpix camera,
Windows Phone 8.1, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87558/nokia-lumia-630

Nokia Lumia 630
Nokia Lumia 630, бял, поддържа 2 sim карти, 4.5" (11.43 cm), четириядрен Snapdragon S400, 1.2GHz, 512MB RAM, 8GB
HDD, 5Mpix camera, Windows Phone 8.1, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87557/nokia-lumia-630

Вземете своя промо код от Superhosting.bg
Предлагаме на нашите клиенти специална оферта при закупуване на нов хостинг или подновяване на стар такъв. Вижте
специалния промо код за 10% на посочения линк.
http://obiavidnes.com/obiava/87556/vzemete-svoya-promo-kod-ot-superhostingbg

Набиране на средства (инвестиции)
Инвеститорите / партньори са за предпочитане пред Банката – Кредитор.
Бенефит България Консулт съдейства на български фирми да получат допълнително финансиране от инвеститори,
частни инвестиционни фондове и инвестиционни компании от България и Чужбина. Бенефит България Консулт ще Ви
свърже и представи пред най-точните и подходящи за Вашия бизнес инвеститори, частни инвестиционни фондове и
инвестиционни компании от България и Чужбина, които да инвестират във Вашия сектор и Вашия бизнес.
Посетете сайта на Бенефит България Консулт и задайте Вашите конкретни въпроси в контактната форма или се
свържете директно с нас на посочения телефон за безплатен разговор и събеседване до 20 минути.
http://obiavidnes.com/obiava/87555/nabirane-na-sredstva-investicii

ИНТЕНЗИВНО ОБУЧЕНИЕ по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 1ви октомври- 10ти февруари 2015г.
ИНТЕНЗИВНО ОБУЧЕНИЕ
по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
1ви октомври- 10ти февруари 2015г.
English for worldwide careers
Ул. Граф Игнатиев 53 А; 0898 576 408; 02 9 884 995 www.conrad-edu.eu
A1 – C1; FCE, САЕ, IELTS
ИНТЕНЗИВНО ОБУЧЕНИЕ
по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
октомври-февруари 2015г.
English for worldwide careers
Ул. Граф Игнатиев 53 А; 0898 576 408; 02 9 884 995 www.conrad-edu.eu
A1 – C1; FCE, САЕ, IELTS
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Предлага обучение за ученици и възрастни, бизнес английски, FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL. Курсовете започват от 1ви
октомври.
Безплатен диагностичен тест.
Целогодишни и интензивни курсове.
www.conrad-edu.eu
адрес: Граф Игнатиев 53А. (до метростанция В.Левски)
курсове по: Office English, English for Professionals, Online Обучение
Всяка събота: клуб за разговорен английски воден от англичанин, безплатен за нашите ученици
Ул. Граф Игнатиев 53 А; 0898 576 408; 02 9 884 995
www.conrad-edu.eu
fb: JConrad Centre of English Studies
http://obiavidnes.com/obiava/87554/intenzivno-obuchenie--po-angliyski-ezik-1vi-oktomvri--10ti-fevruari-2015g

Курс по немски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, начално ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на немски език.
Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало:
16.09.2014г. Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/87553/kurs-po-nemski-ezik-za-nachinaeshti

Вечерен курс по фински език
Учебен център Орбис организира съботно-неделен курс по фински език, първо ниво по системата Suomen Kielen
Alkeisoppikirja. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат в
събота от 10.00 до 12.00 и в неделя от 13.30 до 15.30 , всичко 60 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало:
27.09.2014г.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/87552/vecheren-kurs-po-finski-ezik

Nokia Lumia 630
Nokia Lumia 630, оранжев, поддържа 2 sim карти, 4.5" (11.43 cm), четириядрен Snapdragon S400, 1.2GHz, 512MB RAM,
8GB HDD, 5Mpix camera, Windows Phone 8.1, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87551/nokia-lumia-630

Стартира ФРЕНСКИ ЕЗИК /1 ниво, A1/ в Център Максима!
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – гр. Стара Загора, предлага на своите клиенти курсове по Френски
език за начинаещи / 1 ниво, A1 /.
В рамките на 80 учебни часа с вас ще работят квалифицирани и опитни преподаватели /филолози/ по успешната
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система на обучение – CAMPUS , развиваща четирите ключови умения: за четене, слушане, писане и говорене. В учебния
процес се възпроизвеждат реални ситуации с диалози и разговор в групи, развиващи способността да се общува свободно.
Всички учебни материали са осигурени от нас / учебник, учебна тетрадка и CD /.
Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас време – сутрешни, дневни,
вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и индивидуално обучение,
изцяло съобразено с Вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност.
След положен тест в края на обучението издаваме легитимно удостоверение (лицензирано от МОН). Център за
образование и наука Максима е одобрен като доставчик за обучение по Оперативна програма ,,Аз мога повече”!
ДОСТЪПни цени и отстъпки за фирми и групи! Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване!
Отделете време за себе си и своята квалификация!
Един нов език може да отвори нови възможности пред Вас и да промени живота Ви!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел. 042/ 23 05 86 ; Мобилен: 0893 55 65 50
Skype: naukastz
E-mail: nauka_stz@abv.bg
Web address: http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/87550/startira-frenski-ezik-1-nivo-a1-v-centyr-maksima

Nokia Lumia 630
Nokia Lumia 630, черен, поддържа 2 sim карти, 4.5" (11.43 cm), четириядрен Snapdragon S400, 1.2GHz, 512MB RAM, 8GB
HDD, 5Mpix camera, Windows Phone 8.1, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87549/nokia-lumia-630

Стартират НЕМСКИ ЕЗИК /1 и 2 ниво/ в Център МАКСИМА
Център за образование и наука МаксимА – Стара Загора Ви предлага курс по Немски език за средно начинаещи / 1 ниво,
А1, и 2 ниво, А2 / всяко в рамките на 100 учебни часа.
С Вас ще работят квалифицирани и опитни преподаватели /филолози/ по успешната система на обучение –THEMEN
AKTUELL , най-популярната и широко използвана. Акцентът е върху комбинирано развитие на уменията за четене,
писане, слушане, диалогична и монологична реч. Писмената реч, освен чрез многобройните писмени упражнения, се
развива и чрез създаване на текст по зададен модел. Усвояват се умения за съставяне на лични и делови писма, лични
документи и др. При устната реч се обръща особено внимание на свързването на устните изказвания в текст, следва се
постепенно увеличаване на обема и сложността на диалога или изложението по дадена тема. Лексиката е въведена
тематично, за да се усвои и затвърди в конкретна житейска ситуация. Граматиката е систематизирана в приложение
“Граматически преглед”. Всички учебни материали са осигурени от нас / учебник, учебна тетрадка и CD /.
Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас време – сутрешни, дневни,
вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и индивидуално обучение,
изцяло съобразено с Вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност.
След положен тест в края на обучението издаваме легитимно удостоверение (лицензирано от МОН). Център за
образование и наука Максима е одобрен като доставчик за обучение по Оперативна програма ,,Аз мога повече”!
ДОСТЪПНИ цени и отстъпки за фирми и групи! Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без
оскъпяване!
Отделете време за себе си и своята квалификация!
Един нов език може да промени живота Ви и да отвори нови възможности пред Вас!
Заповядайте! Очакваме Ви!
Център за образование и наука МАКСИМА
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Адрес: гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
Тел. 042/ 23 05 86 ; Мобилен: 0893 55 65 50
Skype: naukastz
E-mail: nauka_stz@abv.bg
Web address: http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/87548/startirat-nemski-ezik-1-i-2-nivo-v-centyr-maksima

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/87547/30-50-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/87546/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Nokia Lumia 930
Nokia Lumia 930, бял, 5" (12.8 cm), четириядрен Snapdragon 800, 2.2GHz, 2GB RAM, 32GB HDD, 20Mpix camera, Windows
Phone 8.1, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87545/nokia-lumia-930

Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски
баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видеозаснемане 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/87543/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

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/82560/3d-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/87542/3d-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/87541/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Nokia Lumia 930
Nokia Lumia 930, черен, 5" (12.8 cm), четириядрен Snapdragon 800, 2.2GHz, 2GB RAM, 32GB HDD, 20Mpix camera, Windows
Phone 8.1, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87540/nokia-lumia-930

Сатурн 2 ООД
Сатурн 2 ООД предлага на клиентите си пълнен набор от услуги, включващи както окабеляването на новото помещение,
така и монтажа на осветителните тела в него. В сайта на фирмата - http://www.saturn-2.com, ще откриете и галерия
от снимки на някои от обектите, които са използвали нашите професионални услуги.
http://obiavidnes.com/obiava/87539/saturn-2-ood

120GB
120GB, ARC 100 ARC100-25SAT3-120G, SSD SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm), 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/87538/120gb-arc-100-arc100-25sat3-120g-ssd-sata-6gbs-25-635-cm-3g

Разговорен английски
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво
А1,А2,В1 и В2.
Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера , посредством диалози и дискусии.
Темите са :
ежедневие
свободно време,
пазаруване,
културни събития,
семейство,
бит и начин на живот,
образование,
околна среда и други.
Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални
конструкции в среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те допълват традиционните езикови курсове.
Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като обогатяват речниковия запас
на курсистите .
Организираме :
разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
индивидуални разговорни срещи
интересни преподаватели
Разговори с англичани и американци .
Онлайн разговори .
Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови
неща лесно .
Нуждаете се от лист и химикалка – защото всички учебни материали са включени в цената от 15 лева за 60 минути .
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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/87537/razgovoren-angliyski

Bulgarian for foreigners
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian for foreigner speakers through the following
languages:
- English
- French
-Russian
The studies include all levels – from basics (A1) to experts (C1).
If you own a business here, bought a house or you have just decided to live here, in those cases it is necessary to start learning
Bulgarian for your daily contacts and normal lifestyle.
During your process of learning Bulgarian you also will get knowledge in Bulgarian customs, daily life, special features of
Bulgarian psychology. The reason to do this is because you get in comfort with better and faster adaptation in the new foreign
language area.
No textbook is needed - the language school offers its own learning system and methods - free for our students. Methods we offer
are modern and based on the communication approach and logical assimilation to the lexical and phonetic skills you need . In our
system we offer complex of well balanced :
• Grammar
• Phonetic
• Speaking
• Reading
• Listening
Individual lessons are referred to individual necessities and profession of every student . Individual lessons are in a suitable for you
time and day , we offer also an opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student..
Ability language school offers some different programs for learning Bulgarian .
• General Bulgarian course
• 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/87536/bulgarian-for-foreigners

Руски език- Индивидуално и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира индивидуално и групово обучение по Руски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи, като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се.
Цена на индивидуално обручение - 10 лева на учебен час
Цена за участник в група - 150 лева за 30 учебни часа .
В цената са включени учебните материали .

Страница 34/118

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

21.09.2014

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/87535/ruski-ezik---individualno-i-v-malki-grupi

Разговорен Английски с бизнес насоченост
Езикова школа Абилити организира курс по разговорен Английски с бизнес насоченост . Учебните материали са по
системата за бизнес английски на Oxford University . Курсът е предназначен за курсисти, завършили първо ниво бизнес
английски (Elementary) и има за цел поддържане и усъвършенстване на придобитите знания.
Включени са аудио и видео уроци в учебния план .
Заниманията са : понеделник от 18.30 до 20.30
Продължителност на курса – 30 учебни часа
Цена : 150 лева
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/87534/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

Всякакви ремонтни и довършителни строителни услуги
Зидария , топлоизолации ,машинна мазилка и замазка , машинно боядисване , хидроизолации , облицовка с камък , замазка ,
гипсова мазилка и шпакловка , усвояване на тераси , обръщане на ъгли ,сатен гипс , теракот , гранитогрес , фаянс , колор
кит , латекс ,всякакви декорации и декоративни мазилки , боя , тапети ,всякакви нестандартни изпълнения с гипсокартон
, окачени тавани , вътрешни и външни колони , скрито осветление , ВиК ,Ел.инсталации ,ОиВ и др .Оглед , безплатни
консултации ,професионализъм , коректност , кратки срокове . Тел . за контакт - 0878 78 23 88 - Антон Стоянов .
http://obiavidnes.com/obiava/83309/vsyakakvi-remontni-i-dovyrshitelni-stroitelni-uslugi

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

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

+

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 !
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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
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
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НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/87533/tyrgovsko-pravo---izkupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna

120GB
120GB, Vector 150 VTR150, SSD, SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35cm)
http://obiavidnes.com/obiava/87532/120gb-vector-150-vtr150-ssd-sata-6gbs-25-635cm

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
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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/87531/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya--predlagame-perfek

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/87530/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ТЪРГОВСКО ПРАВО - ИЗКУПУВАМЕ АД, СД, ЕАД, ООД, ЕООД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
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Адвокатска кантора Търговско Право - ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно
Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и 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/87529/tyrgovsko-pravo---izkupuvame-ad-sd-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya-i-osvobojdava

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/87528/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Съдебни решения: превод и легализация
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/87527/sydebni-resheniya-prevod-i-legalizaciya

Оценка на Бизнес
Оценете бизнеса си правилно! Направете заслужена оценка на Вашия бизнес!
В случай, че направите оценка на Вашия бизнес по обичайния стандартен начин, ОЗНАЧАВА, ЧЕ СТЕ НА ЧИСТА
ЗАГУБА! Само ние от Бенефит България Консулт оценяме бизнеса Ви за много повече, отколкото ще бъде оценен от
агенции за недвижими имоти, от всеки счетоводител, сертифициран оценител или банков служител.
Бенефит България Конуслт извършва оценка на дяловете на търговското Ви дружество при следните случаи:
- При набиране на средства (инвестиции)
- При продажба на дялове на търговското дружество
Посетете сайта на Бенефит България Консулт и задайте Вашите въпроси в контактната ни форма или се свържете
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директно с нас на посочения телефон за безплатен разговор и събеседване до 20 минути.
http://obiavidnes.com/obiava/87526/ocenka-na-biznes

240GB
240GB, ARC 100 ARC100, SSD, SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/87525/240gb-arc-100-arc100-ssd-sata-6gbs-25-635-cm

Решетки от Каракашев и Син ЕООД
Рамката на нашите решетки се изработва от профил с размер 20/20-1,5mm, а пълнежа от профил 12/12-1,5mm или
рамката и пълнежа от профил 20/20. Ако клиента желае може да се изработят модели на решетки, които да имат
корем. Възможно е да има отваряема вратичка или прозорец на всяка от металните решетки, която се монтира с касова
брава с ключ само от вътре. Нашите решетки са направени само от висококачествени материали. Стилността и
красотата в едни метални решетки винаги биха били добър вариант да украсите своя двор или къща като цяло.
За повече информация: http://www.metalnivratibg.com
http://obiavidnes.com/obiava/87524/reshetki-ot-karakashev-i-sin-eood

Метални входни врати за жилищен вход и пощенски кутии за входове
Описание на поръчковото изделие – Входни Врати:
• - Метални входни врати от два метални листа с дебелина: 1,5 мм.+ изолационна вата + стъклопакет (възможност и
за решетка).
• - Нашите входни врати имат изключително надеждна секретна брава със стоманен език.
• - Секретен патрон с три ключа (възможност за допълнителни ключове - 1бр. - 2 лв.).
• - Секретна дръжка от вътре и топка от вън.
• - Механизъм за плавно затваряне на вратата.
• - Ние поставяме на нашите входни врати - електрически насрещник за домофонна система.
• - Носеща конструкция от метални профили и метални листа с изолационна вата.
• - Грундиране и боядисване в цвят по избор от каталог при поръчване на входни врати.
• - Демонтаж на съществуващата врата без запазване на целостта.
За повече информация: http://www.metalnivratibg.com
http://obiavidnes.com/obiava/87523/metalni-vhodni-vrati-za-jilishten-vhod-i-poshtenski-kutii-za-vhodove

Врати за Мазета
Нашите метални врати за мазета, тавани, складови и сервизни помещения се изработват от стоманен лист ламарина с
дебелина 1,5mm. Самата ламарина се сгъва на специална цифрова машина и се подсилва от вътрешната страна с
допълнителни метални кутии, които се заваряват за нея за да се постигне необходимата здравина. Касата се изработва
от метален профил с размер 40/40 1,5mm или винкел с размер L40/40 4mm. Вида на касата се определя при взимане на
размера и при съгласуване с клиента. Всяка врата се изработва по размер, взет от наш екип на място.
За повече информация: http://www.metalnivratibg.com
http://obiavidnes.com/obiava/87522/vrati-za-mazeta

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 и Ciel – студенти и възрастни; Planet и
Lagune – деца и ученици.
- 70ч. / 60 мин. за ниво при група; 50ч./60 мин. – индивидуално.
- Издаване на сертификат за всяко ниво, валиден за попълване на Европейски езиков паспорт.
- Удобни офиси в центъра на София, в близост до метростанция.
- Групи от 3 до 8 души.
- Гъвкав график за посещение – през седмицата вечер от 18ч., в събота и неделя.
- Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика всеки вторник от 10 и от 18ч. след предварително
записване!
- Начало на нови групи на всяко 1. и 15.число на месеца съобразно избраните дни.
- Цена: А1/А2 – 350лв. В1/В2 – 370лв. в група; 12лв./60 мин. за ученици до 7кл. и 18лв./60 мин. за ученици от 8 кл.,
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студенти и възрастни.
http://obiavidnes.com/obiava/87521/kursove-i-individualni-uroci-po-nemski-ezik

Най-добрите Блиндирани Врати са при нас!
В близкото минало качествените блиндирани врати бяха на голяма цена и не всеки можеше да ги закупи. По времето на
така нареченото планово строителство на панелни жилищни блокове и кооперации, за входни врати на апартаментите
масово се монтираха врати изработени от два слепен пласта шперплат, раздалечени един от друг с хартиена изолация.
Тези врати не биха защитили достатъчно добре дома Ви и с голяма лекота биха могли да бъдат разбити от крадци и
вандали. Трябва да се вземе предвид това, че талашитените врати лесно се поддават на атмосферните влияния като
влага и вятър, и не биха издържали дълготрайно. Тези врати не са подходящи за входни врати защото лесно поддават на
насилствен натиск и не биха могли да топлоизолират достатъчно вашия дом. Затова решението е едно – изберете
висококачествени блиндирани врати като ги използвате за ваши входни и всичките Ви проблеми относно изолация на
топлината в жилището и здравината на вратата биха се решили лесно и достъпно за всеки.
За повече информация: http://www.metalnivratibg.com
http://obiavidnes.com/obiava/87520/nay-dobrite-blindirani-vrati-sa-pri-nas

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 и Ciel – студенти и възрастни; Planet и
Lagune – деца и ученици.
- 70ч. / 60 мин. за ниво при група; 50ч./60 мин. – индивидуално.
- Издаване на сертификат за всяко ниво, валиден за попълване на Европейски езиков паспорт.
- Удобни офиси в центъра на София, в близост до метростанция.
- Групи от 3 до 8 души.
- Гъвкав график за посещение – през седмицата вечер от 18ч., в събота и неделя.
- Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика всеки вторник от 10 и от 18ч. след предварително
записване!
- Начало на нови групи на всяко 1. и 15.число на месеца съобразно избраните дни.
- Цена: А1/А2 – 350лв. В1/В2 – 370лв. в група; 12лв./60 мин. за ученици до 7кл. и 18лв./60 мин. за ученици от 8 кл.,
студенти и възрастни.
http://obiavidnes.com/obiava/87519/kursove-i-individualni-uroci-po-nemski-ezik

Курсове и индивидуални уроци по английски език
Курсове и индивидуални уроци по английски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
- Подготовка по системите на издателство „Оксфорд” – New English file / Solutions.
- 70ч. / 60 мин. за ниво при група; 50ч./60 мин. – индивидуално.
- Издаване на сертификат за всяко ниво, валиден за попълване на Европейски езиков паспорт.
- Удобни офиси в центъра на София, в близост до метростанция.;
- Групи от 3 до 8 души.
- Гъвкав график за посещение - през седмицата вечер от 18ч., в събота и неделя.
- Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика всеки вторник от 10 и от 18ч. след предварително
записване!
- Начало на нови групи на всяко 1. и 15.число на месеца съобразно избраните дни;
- Цена: А1/А2 – 350лв. В1/В2 – 370лв. в група; 12лв./60 мин. за ученици до 7кл. и 18лв./60 мин. за ученици от 8 кл.,
студенти и възрастни.
http://obiavidnes.com/obiava/87518/kursove-i-individualni-uroci-po-angliyski-ezik

Курсове и индивидуални уроци по италиански език
Курсове и индивидуални уроци по италиански език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
- Подготовка по системата Progetto Italiano;
- 70ч. / 60 мин. за ниво при група; 50ч./60 мин. – индивидуално.
- Издаване на сертификат за всяко ниво, валиден за попълване на Европейски езиков паспорт.
- Удобни офиси в центъра на София, в близост до метростанция.;
- Групи от 3 до 8 души.

Страница 42/118

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

21.09.2014

- Гъвкав график за посещение - през седмицата вечер от 18ч., в събота и неделя.
- Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика всеки вторник от 10 и от 18ч. след предварително
записване!
- Начало на нови групи на всяко 1. и 15.число на месеца съобразно избраните дни;
- Цена: А1/А2 – 350лв. В1/В2 – 370лв. в група; 12лв./60 мин. за ученици до 7кл. и 18лв./60 мин. за ученици от 8 кл.,
студенти и възрастни.
http://obiavidnes.com/obiava/87517/kursove-i-individualni-uroci-po-italianski-ezik

Метални Врати - Блиндирани Врати на най-добри цени
БЛИНДИРАНИ ВРАТИ (МЕТАЛНИ ВРАТИ) вече не се използват единствено в корпоративните предпиятия и високо
охраняемите сгради. В наши дни не е необикновено врати като: блиндирани врати, метални врати, решетки, входни
врати, врати за мазета да бъдат използвани в хотели, мотели, жилищни сгради, и дори във всякакъв вид къщи.
Съществуват редица причини защо металните блиндирани врати са полезни за всички тези сгради.
За повече информация: http://www.metalnivratibg.com
http://obiavidnes.com/obiava/87516/metalni-vrati---blindirani-vrati-na-nay-dobri-ceni

Курсове и индивидуални уроци по френски език
Курсове и индивидуални уроци по френски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
- Подготовка по систeмата ECHO.
- 70ч. / 60 мин. за ниво при група; 50ч./60 мин. – индивидуално.
- Издаване на сертификат за всяко ниво, валиден за попълване на Европейски езиков паспорт.
- Удобни офиси в центъра на София, в близост до метростанция.;
- Групи от 3 до 8 души.
- Гъвкав график за посещение - през седмицата вечер от 18ч., в събота и неделя.
- Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика всеки вторник от 10 и от 18ч. след предварително
записване!
- Начало на нови групи на всяко 1. и 15.число на месеца съобразно избраните дни;
- Цена: А1/А2 – 350лв. В1/В2 – 370лв. в група; 12лв./60 мин. за ученици до 7кл. и 18лв./60 мин. за ученици от 8 кл.,
студенти и възрастни.
http://obiavidnes.com/obiava/87515/kursove-i-individualni-uroci-po-frenski-ezik

Курсове и индивидуални уроци по испански език
Курсове и индивидуални уроци по испански език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
- Подготовка по систeмите Aula Internacional за възрастни и Gente joven за ученици.
- 70ч. / 60 мин. за ниво при група; 50ч./60 мин. – индивидуално.
- Издаване на сертификат за всяко ниво, валиден за попълване на Европейски езиков паспорт.
- Удобни офиси в центъра на София, в близост до метростанция.;
- Групи от 3 до 8 души.
- Гъвкав график за посещение - през седмицата вечер от 18ч., в събота и неделя.
- Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика всеки вторник от 10 и от 18ч. след предварително
записване!
- Начало на нови групи на всяко 1. и 15.число на месеца съобразно избраните дни;
- Цена: А1/А2 – 350лв. В1/В2 – 370лв. в група; 12лв./60 мин. за ученици до 7кл. и 18лв./60 мин. за ученици от 8 кл.,
студенти и възрастни.
http://obiavidnes.com/obiava/87514/kursove-i-individualni-uroci-po-ispanski-ezik

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/87513/top-ceni-na-laminat
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Циклене на паркети
Безпрахово циклене(шлайфане)и лакиране на паркети и дюшемета.Редене на нов и пренареждане на
стар,скърцащ,наводнен,прояден паркет.Работим с качествени лакове и лепила,за които даваме гаранция.Работим в цяла
Бургаска област и региона,без почивен ден-в удобно за Вас време.Ще ни откриете на ул,Цариградска 64а.
http://obiavidnes.com/obiava/87512/ciklene-na-parketi

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 на естествен дъбов паркет и ламинат,циклене и лакиране на най-ниските цени!!Почистване на
мазета и тавански помещения,изнасяне и изхвърляне на ненужни вещи.Работим без почивен ден !
http://obiavidnes.com/obiava/87511/stroitelno-dovyrshitelni-uslugi

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/87510/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

240GB
240GB, RevoDrive 350 RVD350, SSD, PCI-Express
http://obiavidnes.com/obiava/87509/240gb-revodrive-350-rvd350-ssd-pci-express

240GB
240GB, Vector 150 VTR150, SSD, SATA 6Gb/s, 2.5“ (6.35cm)
http://obiavidnes.com/obiava/87508/240gb-vector-150-vtr150-ssd-sata-6gbs-25-635cm

Турмалинов Колан-Турмалинова яка,наколенки и нараменник
Турмалинов Колан-Турмалинова яка,наколенки и нараменник
Турмалинов Колан е създаден по японска технология с използването на турмалинови кристали,
постоянни магнити, бамбукови въглища и органичен германий. Те са имплантирани в трислойна структура на специална
тъкан,
изградена от високотехнологични полимерни влакна. Коланът идеално поддържа кръста
Турмалинов Колан -29 лв
Турмалинова яка -15 лв
Турмалинови наколенки -29 лв
Турмалинов нараменник -29 лв
Турмалинов налакътник -29 лв
Ефективно подпомага при:

Страница 44/118

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

21.09.2014

• Болка и схващане в областта на шията
• Болки в раменете и горната част на гърба
• Стрес, напрежение, тежка умствена работа
• Шипове, ревматизъм, плексит
• Главоболие, простуда, настинка, умора
• Световъртеж
• Втрисане
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/87507/turmalinov-kolan-turmalinova-yakanakolenki-i-naramennik

Продажба На Фирми
GLOBALAW GROUP INC. - Правни и бизнес-консултанти специализира в предоставянето на професионални юридически,
финансово-счетоводни, административни и бизнес консултантски услуги за корпоративни клиенти.
Услуги / Корпоративни финанси / Структуриране и съдействие по сделки за продажби, сливания и придобивания.
Продажба на фирма-Купуваме АД,ЕАД,ООД ЕООД-Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения-Без
значение размера на задълженията и към кой са дължими.
След консултация с нас по конкретния правен казус,ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори,процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.
НОМИНАЛНИ УСЛУГИ
Услугата е добро решение, когато очаквате проблеми с НАП,НОЙ,БАНКИ,ДИСТРИБУТОРИ и др., не желаете данните
Ви да фигурират в официалните регистри. Има и случаи в които закони създават пречки на определени лица да заемат
различни длъжности. Ето само някои видове клиенти, на които услугата може да бъде полезна:
Държавни служители, които не могат да участват в търговски дружества.
Лица, които са лишени от правото да заемат длъжности чрез закон, съдебно решение или по силата на договор.
Адвокати, които не могат да бъдат управители на търговски дружества.
Запазете своята анонимност, наемайки лице, което да изпълнява анонимно длъжности като: управител (съвет на
директорите), собственик, съдружник и други. Ползвайки номинални услуги от нас, може да разчитате на върхова
конфиденциалност. Едно от големите предимства на номиналните услуги, е че не може да бъдете свързан с този, който
изпълнява длъжността номинално, тъй като няма никаква връзка между Вас.
Номиналните длъжности могат да се изпълняват от физически или юридически лица. Вие ще работите чрез пълномощно
в което ще бъдат включени всички правомощия от които имате нужда.
Цената е по договаряне: Актуално състояние; Еднократно издаване на пълномощно с всички правомощия от които
имате нужда. Ако пълномощното ще се използва в чужбина, в цената е включено и поставяне на апостил.
Учредяване на фирма; Всяко следващо издаване на пълномощно или друг документ се таксува допълнително по
договаряне; Превод и легализация на документи от и на чужди езици и доставка на документи извън границите на
страната.
Доверие и професионализъм - това са основните принципи на нашата дейност.
Доверете ни се и GLOBALAW GROUP INC. БЪЛГАРИЯ ще стане част от Вашия успешен бизнес.

Страница 45/118

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

21.09.2014

за контакти тел.0897558320 0876746035
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
http://obiavidnes.com/obiava/87506/prodajba-na-firmi

Целутрон Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста, Физиотерапия и Лифтинг
Целутрон Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста, Физиотерапия и Лифтинг
ЦЕЛУТРОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ, Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста, Физиотерапия и Лифтинг
ЦЕЛУТРОН ЗА УСКОРЯВАНЕ НА МЕТАБОЛИЗМА И РЕДУЦИРАНЕ НА ТЕЛЕСНИТЕ МАЗНИНИ !
Основни функции и режими на работа :
F1 Мускулен масаж, релакс и Физиотерапия:
F2 Тонизиране
F3 Стимулация на кръвната и лимфната циркулация – при уморени крака, варикозни вени, целулит и след липосукция
F4 Редуциране на теглото и стягане на тъканите
Изборът на времетраене на процедурата може да бъде направен ръчно – 20 до 30 минути за максимална ефективност.
Апаратът за ускоряване на метаболизма и редукция на телесните мазнини е устройство създадено с методите на
съвременната медицина, с активно използване на последните научни изследвания в областта на медицината,
физиотерапията и козметиката, с отчитане на биологичното и физиологично взаимодействие между мазинините и
мускулната тъкан в човешкото тяло и биохимията на човешкият организъм.
Действието на уреда използва нормалните принципи на функциониране на човешкото тяло; крайната цел е да се
постигне естествено ускоряване на метаболизма, в пълно съответствие с природата на организма, използвайки само
естествените процеси в тялото. Създаването на това устройство е резултат от дългогодишни тестове, опити и
анализи, правени от водещи специалисти в съответните области.
Използваната технология, базирана на микропроцесорна основа, дава възможност за прецизно действие в проблемните
зони без, или с минимум странични въздействия. Уредът обединява няколко режима на работа, на база на
усъвършенстваните през хилядолетията методи на акупунктурата, предназначени за решаване на различни телесни
проблеми – наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, детренираност на отделни мускулни групи, липса на
еластичност на кръвоносните съдове и като цяло – липса на тонус; апаратът предлага комплексно решение за всички
тези проблеми с методите на акупунктурата, физиотерапията и масажът.
Модел: GS-14 -2011
Гаранция - 12 месеца. Сертификация: CE, RoHS, CQCЦена: 650 лв.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/87505/celutron-redukciya-na-mastna-tykan-povdigane-na-byusta-fizioterapiya-i-lifting

Продажба На Фирми
GLOBALAW GROUP INC. - Правни и бизнес-консултанти специализира в предоставянето на професионални юридически,
финансово-счетоводни, административни и бизнес консултантски услуги за корпоративни клиенти.
Услуги / Корпоративни финанси / Структуриране и съдействие по сделки за продажби, сливания и придобивания.
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Продажба на фирма-Купуваме АД,ЕАД,ООД ЕООД-Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения-Без
значение размера на задълженията и към кой са дължими.
След консултация с нас по конкретния правен казус,ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори,процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.
НОМИНАЛНИ УСЛУГИ
Услугата е добро решение, когато очаквате проблеми с НАП,НОЙ,БАНКИ,ДИСТРИБУТОРИ и др., не желаете данните
Ви да фигурират в официалните регистри. Има и случаи в които закони създават пречки на определени лица да заемат
различни длъжности. Ето само някои видове клиенти, на които услугата може да бъде полезна:
Държавни служители, които не могат да участват в търговски дружества.
Лица, които са лишени от правото да заемат длъжности чрез закон, съдебно решение или по силата на договор.
Адвокати, които не могат да бъдат управители на търговски дружества.
Запазете своята анонимност, наемайки лице, което да изпълнява анонимно длъжности като: управител (съвет на
директорите), собственик, съдружник и други. Ползвайки номинални услуги от нас, може да разчитате на върхова
конфиденциалност. Едно от големите предимства на номиналните услуги, е че не може да бъдете свързан с този, който
изпълнява длъжността номинално, тъй като няма никаква връзка между Вас.
Номиналните длъжности могат да се изпълняват от физически или юридически лица. Вие ще работите чрез пълномощно
в което ще бъдат включени всички правомощия от които имате нужда.
Цената е по договаряне: Актуално състояние; Еднократно издаване на пълномощно с всички правомощия от които
имате нужда. Ако пълномощното ще се използва в чужбина, в цената е включено и поставяне на апостил.
Учредяване на фирма; Всяко следващо издаване на пълномощно или друг документ се таксува допълнително по
договаряне; Превод и легализация на документи от и на чужди езици и доставка на документи извън границите на
страната.
Доверие и професионализъм - това са основните принципи на нашата дейност.
Доверете ни се и GLOBALAW GROUP INC. БЪЛГАРИЯ ще стане част от Вашия успешен бизнес.
за контакти тел.0897558320 0876746035
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
http://obiavidnes.com/obiava/87504/prodajba-na-firmi

Електрическа подочистачка Twister Sweeper
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/.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
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www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/87503/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

Найсер Дайсер Кухненско ренде
Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Имате желание да зарадвате съпругата си?
Ето имате шанс като закупите от нашият артикул -кухненско ренде.
Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на кухненското ренде.
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване.
Безопасен за деца
Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци с различни по големина форми.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.Цена 59лв
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/87502/nayser-dayser-kuhnensko-rende

480GB
480GB, ARC 100 ARC100, SSD, SATA 6Gb/s, 2.5“ (6.35cm)
http://obiavidnes.com/obiava/87501/480gb-arc-100-arc100-ssd-sata-6gbs-25-635cm-

480GB
480GB, Vector 150 VTR150, SSD, SATA 6Gb/s, 2.5“ (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/87500/480gb-vector-150-vtr150-ssd-sata-6gbs-25-635-cm

480GB
480GB, Vertex 460 VTX460, SSD, SATA 6Gb/s, 2.5“ (6.35cm)
http://obiavidnes.com/obiava/87499/480gb-vertex-460-vtx460-ssd-sata-6gbs-25-635cm

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
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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/87498/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

7.85" (19.94 cm) Lenovo IdeaTab A7-50 (59411659)
7.85" (19.94 cm) Lenovo IdeaTab A7-50 (59411659), тъмно син, GPS, четириядрен Mediatek 1.3GHz, 1GB RAM, 16GB памет
(microSD слот), Android 4.2, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87497/785-1994-cm-lenovo-ideatab-a7-50-59411659

15.6" (39.62 cm) Lenovo G50-30 (80G00081BM)
15.6" (39.62 cm) Lenovo G50-30 (80G00081BM), черен, двуядрен Intel Celeron N2830 2.16/2.41Ghz, HD Display (HDMI), 4GB,
500GB HDD, USB3.0, Free DOS, 2.5kg, 2г. гаранциq
http://obiavidnes.com/obiava/87496/156-3962-cm-lenovo-g50-30-80g00081bm

15.6" (39.62 cm) Lenovo G50-30 (80G00082BM)
15.6" (39.62 cm) Lenovo G50-30 (80G00082BM), черен, двуядрен Intel Celeron N2830 2.16/2.41Ghz, HD Display (HDMI), 4GB,
500GB HDD, USB3.0, Windows 8.1, 2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87495/156-3962-cm-lenovo-g50-30-80g00082bm

15.6" (39.62 cm) Lenovo G50-30 (80G00083BM). черен
15.6" (39.62 cm) Lenovo G50-30 (80G00083BM). черен, двуядрен Intel Celeron N2830 2.16/2.41Ghz, HD Display (HDMI), 4GB,
1TB HDD, USB3.0, Free DOS, 2.5kg, 2г. гаранциq
http://obiavidnes.com/obiava/87494/156-3962-cm-lenovo-g50-30-80g00083bm-cheren

15.6" (39.62 cm) Lenovo G50-45 (80E300G0BM)
15.6" (39.62 cm) Lenovo G50-45 (80E300G0BM), черен, двуядрен AMD E1-6010 1.35 GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 1TB
HDD. USB3.0, Windows 8.1, 2.5 kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87493/156-3962-cm-lenovo-g50-45-80e300g0bm

15.6" (39.62 cm) Lenovo G50-70 (59431707)
15.6" (39.62 cm) Lenovo G50-70 (59431707), черен, двуядрен Intel® Core™ i3 4005U 1.7 GHz, HD Display & AMD R5 M230
2GB (HDMI), 8GB, 1TB HDD, USB3.0, Free DOS, 2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87492/156-3962-cm-lenovo-g50-70-59431707

15.6" (39.62 cm) Lenovo G50-70 (59431719)
15.6" (39.62 cm) Lenovo G50-70 (59431719), черен, двуядрен Intel® Core™ i5 4210U 1.7/2.7 GHz, HD Display & AMD R5 M230
2GB (HDMI), 8GB, 1TB HDD, USB3.0, Free DOS, 2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87491/156-3962-cm-lenovo-g50-70-59431719

15.6" (39.62 cm) Lenovo G50-70 (59431795)
15.6" (39.62 cm) Lenovo G50-70 (59431795), черен, двуядрен Haswell Intel® Core™ i7 4510U 2.0/3.1 GHz, HD Display & AMD
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R5 M230 2GB (HDMI), 8GB, 1TB HDD, USB3.0, Free DOS, 2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87490/156-3962-cm-lenovo-g50-70-59431795

15.6" (39.62 cm) Lenovo Y50-70 (59432225)
15.6" (39.62 cm) Lenovo Y50-70 (59432225), черен, двуядрен Intel Core i5 4210H 2.9/3.5GHz, FULL HD Display & NVIDIA®
GTX-860M 4GB (HDMI), 8GB, 256GB SSD, 2xUSB3.0, Free DOS, 2.4 kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87489/156-3962-cm-lenovo-y50-70-59432225

15.6" (39.62 cm) Lenovo Y50-70 (59432235)
15.6" (39.62 cm) Lenovo Y50-70 (59432235), черен, четириядрен Haswell Intel™ Core i7 4710HQ 2.5/3.5 GHz, ULTRA HD
Display & NVIDIA® GTX-860M 4GB (HDMI), 16GB, 1TB HDD, 2xUSB3.0, Free DOS, 2.4 kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87488/156-3962-cm-lenovo-y50-70-59432235

15.6" (39.62 cm) Lenovo Z50-70 (59432506)
15.6" (39.62 cm) Lenovo Z50-70 (59432506), сребрист, двуядрен Intel® Core™ i5 4210U 1.7/2.7 GHz, Full HD Display &
NVIDIA® GeForce® 840 2GB (HDMI), 8GB, 1TB SSHD & 8GB SSD , USB3.0, Free DOS, 2.4kg 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87487/156-3962-cm-lenovo-z50-70-59432506

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ FOX -ЦЯЛАТА ИСТИНА !!!
Частна детективска агенция Фокс-разследване
- Извършва детективски услуги на територията
на цяла България и Европейския съюз!
- Предлага специални,дискретни разследвания
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/87486/detektivska--agenciya---fox--cyalata-istina-

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ FOX -ЦЯЛАТА ИСТИНА !!!
Частна детективска агенция Фокс-разследване
- Извършва детективски услуги на територията
на цяла България и Европейския съюз!
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- Предлага специални,дискретни разследвания
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/87485/detektivska--agenciya---fox--cyalata-istina-

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ FOX -ЦЯЛАТА ИСТИНА !!!
Частна детективска агенция Фокс-разследване
- Извършва детективски услуги на територията
на цяла България и Европейския съюз!
- Предлага специални,дискретни разследвания
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/87484/detektivska--agenciya---fox--cyalata-istina-
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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
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/87483/detektivska--agenciya--foks--bylgariya--0888400413

15.6" (39.62 cm) Lenovo Z50-75 (80EC0056BM)
15.6" (39.62 cm) Lenovo Z50-75 (80EC0056BM), четириядрен AMD FX-7500 2.10/3,30 GHz, FULL HD LED Display & AMD
Radeon™ R7 255 2GB (HDMI), 8GB, 1TB SSHD & 8GB SSD, USB3.0, Free DOS, 2.4kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87482/156-3962-cm-lenovo-z50-75-80ec0056bm

"ИЗКУПУВАМЕ" 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
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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/87481/izkupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata-otgovornost-za-

"ИЗКУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ + ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА
ОТГОВОРНОСТ за 1 Час !!!
Адвокатска кантора Търговско Право - ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно
Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското/фирмено право основните услуги, които кантората предлага са:
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
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13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/87480/izkupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata-otgovornost-za-

"ИЗКУПУВАМЕ" 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:
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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/87479/izkupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata-otgovornost-za-

Германия - работни позиции
Работа за мъже до 55 год. в завод за европалети в гр. Kassel - Германия. Не се изисква владеене на език, без опит. 5
дневна работна седмица, 8 часов работен ден. Месечна заплата от 1200 евро, всяка седмица работодателя заплаща по
300 евро. Безплатна квартира, социални и здравни осигуровки за сметка на работодателя. Заминаване групово.
Телефон за връзка : 0887 83 61 65
http://obiavidnes.com/obiava/87478/germaniya---rabotni-pozicii
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Калъф Genius GS-1021 за таблет до 10“ (25.4 cm)
Калъф Genius GS-1021 за таблет до 10“ (25.4 cm), "джоб", черен/червен
http://obiavidnes.com/obiava/87477/kalyf-genius-gs-1021-za-tablet-do-10-254-cm

Калъф Genius GS-750 за таблет/ел.книга до 7“ (17.8 cm)
Калъф Genius GS-750 за таблет/ел.книга до 7“ (17.8 cm), "бележник", черен
http://obiavidnes.com/obiava/87476/kalyf-genius-gs-750-za-tabletelkniga-do-7-178-cm

GLOBALAW GROUP INC. - Правни и бизнес-консултанти-Продажба на фирма
GLOBALAW GROUP INC. - Правни и бизнес-консултанти специализира в предоставянето на професионални юридически,
финансово-счетоводни, административни и бизнес консултантски услуги за корпоративни клиенти.
Услуги / Корпоративни финанси / Структуриране и съдействие по сделки за продажби, сливания и придобивания.
Продажба на фирма-Купуваме АД,ЕАД,ООД ЕООД-Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения-Без
значение размера на задълженията и към кой са дължими.
След консултация с нас по конкретния правен казус,ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори,процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.
НОМИНАЛНИ УСЛУГИ
Услугата е добро решение, когато очаквате проблеми с НАП,НОЙ,БАНКИ,ДИСТРИБУТОРИ и др., не желаете данните
Ви да фигурират в официалните регистри. Има и случаи в които закони създават пречки на определени лица да заемат
различни длъжности. Ето само някои видове клиенти, на които услугата може да бъде полезна:
Държавни служители, които не могат да участват в търговски дружества.
Лица, които са лишени от правото да заемат длъжности чрез закон, съдебно решение или по силата на договор.
Адвокати, които не могат да бъдат управители на търговски дружества.
Запазете своята анонимност, наемайки лице, което да изпълнява анонимно длъжности като: управител (съвет на
директорите), собственик, съдружник и други. Ползвайки номинални услуги от нас, може да разчитате на върхова
конфиденциалност. Едно от големите предимства на номиналните услуги, е че не може да бъдете свързан с този, който
изпълнява длъжността номинално, тъй като няма никаква връзка между Вас.
Номиналните длъжности могат да се изпълняват от физически или юридически лица. Вие ще работите чрез пълномощно
в което ще бъдат включени всички правомощия от които имате нужда.
Цената е по договаряне: Актуално състояние; Еднократно издаване на пълномощно с всички правомощия от които
имате нужда. Ако пълномощното ще се използва в чужбина, в цената е включено и поставяне на апостил.
Учредяване на фирма; Всяко следващо издаване на пълномощно или друг документ се таксува допълнително по
договаряне; Превод и легализация на документи от и на чужди езици и доставка на документи извън границите на
страната.
Доверие и професионализъм - това са основните принципи на нашата дейност. Доверете ни се и GLOBALAW GROUP INC.
БЪЛГАРИЯ ще стане част от Вашия успешен бизнес.
за контакти тел.0897558320 0876746035 Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
http://obiavidnes.com/obiava/87475/globalaw-group-inc---pravni-i-biznes-konsultanti-prodajba-na-firma

GLOBALAW GROUP INC. - Правни и бизнес-консултанти-Продажба на фирма
GLOBALAW GROUP INC. - Правни и бизнес-консултанти специализира в предоставянето на професионални юридически,
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финансово-счетоводни, административни и бизнес консултантски услуги за корпоративни клиенти.
Услуги / Корпоративни финанси / Структуриране и съдействие по сделки за продажби, сливания и придобивания.
Продажба на фирма-Купуваме АД,ЕАД,ООД ЕООД-Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения-Без
значение размера на задълженията и към кой са дължими.
След консултация с нас по конкретния правен казус,ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори,процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.
НОМИНАЛНИ УСЛУГИ
Услугата е добро решение, когато очаквате проблеми с НАП,НОЙ,БАНКИ,ДИСТРИБУТОРИ и др., не желаете данните
Ви да фигурират в официалните регистри. Има и случаи в които закони създават пречки на определени лица да заемат
различни длъжности. Ето само някои видове клиенти, на които услугата може да бъде полезна:
Държавни служители, които не могат да участват в търговски дружества.
Лица, които са лишени от правото да заемат длъжности чрез закон, съдебно решение или по силата на договор.
Адвокати, които не могат да бъдат управители на търговски дружества.
Запазете своята анонимност, наемайки лице, което да изпълнява анонимно длъжности като: управител (съвет на
директорите), собственик, съдружник и други. Ползвайки номинални услуги от нас, може да разчитате на върхова
конфиденциалност. Едно от големите предимства на номиналните услуги, е че не може да бъдете свързан с този, който
изпълнява длъжността номинално, тъй като няма никаква връзка между Вас.
Номиналните длъжности могат да се изпълняват от физически или юридически лица. Вие ще работите чрез пълномощно
в което ще бъдат включени всички правомощия от които имате нужда.
Цената е по договаряне: Актуално състояние; Еднократно издаване на пълномощно с всички правомощия от които
имате нужда. Ако пълномощното ще се използва в чужбина, в цената е включено и поставяне на апостил.
Учредяване на фирма; Всяко следващо издаване на пълномощно или друг документ се таксува допълнително по
договаряне; Превод и легализация на документи от и на чужди езици и доставка на документи извън границите на
страната.
Доверие и професионализъм - това са основните принципи на нашата дейност. Доверете ни се и GLOBALAW GROUP INC.
БЪЛГАРИЯ ще стане част от Вашия успешен бизнес.
за контакти тел.0897558320 0876746035 Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
http://obiavidnes.com/obiava/87474/globalaw-group-inc---pravni-i-biznes-konsultanti-prodajba-na-firma

Калъф Genius за таблет до 7“ (17.8 cm)
Калъф Genius за таблет до 7“ (17.8 cm), "бележник", черен
http://obiavidnes.com/obiava/87473/kalyf-genius-za-tablet-do-7-178-cm

Работа в Англия
Мислите, че е време да промените работата си ! Намерете най-пасващата ви обяви за работа !
http://obiavidnes.com/obiava/87472/rabota-v-angliya

Български език за чужденци
Езикова школа АБИЛИТИ предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
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- руски ,
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
Ако имате бизнес в България , купили сте си имот или просто сте решили да живеете тук , наложително е да говорите
български във вашите ежедневни контакти .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система , която се предоставя безплатно на курсистите .
Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е базирана на комуникативния подход и логическото
усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен материал . На курсистите се предоставя комплексно :
Грамматика
Фонетика
Разговор
Четене
Слушане
При индивидуалното обучение методиката е съобразена с индивидуалните потребности , особености и професия на
курсиста . То се провежда в удобно за курсиста време , както и има вариант за посещения на преподавател във вашия
офис .
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
общ курс по български
бизнес курс
разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
Продължителността на обучение за всяко ниво е 30 учебни часа / 15 академични / . два пъти в седмицата – 2 месеца .
Цената на академичен час / два учебни / е 20 лева.
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
За повече информация :
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/87471/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/87470/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
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плащане.
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/87469/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/87468/angliyski-ezik---individualno-obuchenieiv-malki-grupi

Охлаждаща поставка за лаптоп с вентилатор 70mm
Охлаждаща поставка за лаптоп с вентилатор 70mm, GENIUS NB200 10-19“
http://obiavidnes.com/obiava/87467/ohlajdashta-postavka-za-laptop-s-ventilator-70mm

ЕВТИН УЕБ САЙТ от Creative ideas & design!
Ако не ви харесва състоянието на сайта ви, обърнете се към „Creative ideas & design“. Ние можем да променим дизайна
му, оптимизираме за да може да бъде по-лесно намиран в интернет търсачките. Предлагаме също така и продуктова
фотография, видео представяне, дизайн и изработка на лога, брошури, каталози, анимирани и статични рекламни банери
и други.
http://obiavidnes.com/obiava/87466/evtin-ueb-sayt-ot-creative-ideas--design

Нотариални актове: 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
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E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/87465/notarialni-aktove-prevod-i-legalizaciya

Продажба на Бизнес
Най-доброто време за продажба на Вашия бизнес е, когато Вашият бизнес се развива най-успешно.
Дори и Вашият бизнес да е на върха и днес да работи и печели добре, вземете най-разумното решение и продайте
фирмата си на най-добрата цена СЕГА, дори и за повече, отколкото е оценена в момента. Ние от Бенефит България
Консулт знаем как да запазим най-високата, поискана от Вас цена!
Посетете сайта на Бенефит България Консулт и задайте Вашите конкретни въпроси в контактната форма или се
свържете директно с нас на посочения телефон за безплатен разговор и събеседване до 20 минути.
http://obiavidnes.com/obiava/87464/prodajba-na-biznes

Частен Детектив - Детективска Агенция Инкогнито-Велико Търново Плевен
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/87463/chasten-detektiv---detektivska-agenciya-inkognito-veliko-tyrnovo-pleven

Частен Детектив - Детективска Агенция Инкогнито-Велико Търново Плевен
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
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-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/87462/chasten-detektiv---detektivska-agenciya-inkognito-veliko-tyrnovo-pleven

Калъф GoClever за таблет до 10“ (25.4 cm)
Калъф GoClever за таблет до 10“ (25.4 cm), "бележник", черен с клавиатура
http://obiavidnes.com/obiava/87461/kalyf-goclever-za-tablet-do-10-254-cm

Помпи и помпено оборудване
Фирма Геомат 2 започва дейността си през 1992 година. Предметът й на дейност е обвързан с търговията с водни
помпи за водоснабдяване и отводняване. Помпите намират приложение и в противопожарни и хидрофорни системи.
Извършваме гаранционен и извънгаранционен сервиз. За по-подробна информация ни посетете на посочените координати
или посетете фирмения ни сайт.
http://obiavidnes.com/obiava/87460/pompi-i-pompeno-oborudvane

2+1 Genius SW-G2.1 2000
2+1 Genius SW-G2.1 2000, 45W
http://obiavidnes.com/obiava/87459/21-genius-sw-g21-2000

"ИЗКУПУВАМЕ" 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/87458/izkupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata-otgovornost-za-
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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
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/87457/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya--predlagame-perf

"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/87456/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata-otgovornost-za-1-

Най-лесното преписване на изпит
Вече не трябва да се притеснявате да преписвате на изпит! Имате куп с теми за учене, а нямате време да се подготвите
за всички? Решението е химикалката с невидимо мастило. Това е най-лесния и евтин начин за преписване на изпит, без
никой да ви засече.
Учителите не подозират, че химикалът в ръката ви е всъщност решението на вашия изпит! При осветяване на UV
текста, той става видим и ясно четлив.
http://www.gadgetstore.ovo.bg
http://www.gadgetstore.alle.bg
Skype: marti_1987
Мтел: 0883 33 88 92
Виваком: 0878 33 88 72
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http://obiavidnes.com/obiava/87455/nay-lesnoto-prepisvane-na-izpit

5 + 1 Genius SW-G5.1 3500
5 + 1 Genius SW-G5.1 3500, 80W, LED displaying
http://obiavidnes.com/obiava/87454/5--1-genius-sw-g51-3500

Детективска Агенция Дискрет-Русе Шумен Велико Търново
Детективска Агенция ДИСКРЕТ е специализирана единствено и само в областа на изневярата.
Установяване собственост на телефони автомобили и месторабота.Издирване на бивши и
настоящи адреси.Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/87453/detektivska-agenciya-diskret-ruse-shumen-veliko-tyrnovo

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/87452/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-ruse-shumen-silistra-svishtov-v

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пазарджик Пловдив Сливен Хасково Ямбол
Димитровград
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/87451/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

Canon PowerShot SX400 IS
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Canon PowerShot SX400 IS, червен, 30x Optical Zoom, 16.0 MPix, 7.5 cm (3.0”), SD, SDHC, SDXC, USB
http://obiavidnes.com/obiava/87450/canon-powershot-sx400-is

ПРЕДЛАГАМ ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО ИНТЕРНЕТ
Търсим хора за надомна дейност от цялата страна.Можете да я извършвате от дома си,от офиса си в удомно за вас
време.Това е най-реалното предложение за изкарване на пари чрез интернет.В нашия сайт щте намерите подробно
информация за какво точно се състои дейността и какви са условията за започване,вижте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/87449/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/55855/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ
Разнообразете живота си ако ви е скучно и висите цял ден в нета.Спечелете допълнителни приходи като участвате в
нашият мащабен проект,където ще ви научим как да печелите приходи от интернет и ще получите пълна подкрепа по
Skype от наша страна за повече информация пишете ни на Skype име obqva10 или посетете сайта ни www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/55854/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/67895/sigurna-rabota

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 27.09! Изпитаният начин детето Ви да учи в елитна гимназия в София! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/87448/7-klas---kursove-i-individualni-uroci

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 01.10! Изпитаният начин да учите в
най-търсените и съвременни специалности! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/87447/ispanski-ezik---matura-i-ks

Английски и немски език за матура и кандидат-студенти
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Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по Английски и Немски език. Целогодишна подготовка за ученици в
11 и 12 клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен
материал и регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за
посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване до 01.10! Изпитаният
начин да учите в най-търсените и съвременни специалности! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/87446/angliyski-i-nemski-ezik-za-matura-i-kandidat-studenti

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 01.10! Изпитаният начин да учите
право или друга хуманитарна специалност!Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/87445/bel-i-istoriya-za-matura-i-kandidat-studenti

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

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

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
Интернет магазини
www.bgmag.net
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http://obiavidnes.com/obiava/87444/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

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

Масажните легла "Ем Си Джи ПРО Стандарт 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв,
розов, оранжев и лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MSG-PRO Standard 2" - здрава, лесна за употреба, изключително
комфортна и удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас! Кушетката е подходяща както за всички видове
масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MSG-PRO :
O Дъжина: 192 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 20 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката "Ем Си Джи ПРО Стандарт 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал,
използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук. Масажната кушетка е тапицирана с винил водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на полимери.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/87443/masajna-kushetka-msg-pro

Детоксикатор
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 275лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА !
КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 450.00 лв., Вие получавате като БОНУС : .
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ +
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АЛУМИНИЕВ, ЗАКЛЮЧВАЩ СЕ КУФАР / 36лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР -290лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 450 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един); комплексно решение на телесните проблеми:
наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, цена: 470 лв !
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/87442/detoksikator

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2013 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/87441/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Canon PowerShot SX400 IS
Canon PowerShot SX400 IS, черен, 30x Optical Zoom, 16.0 MPix, 7.5 cm (3.0”), SD, SDHC, SDXC, USB
http://obiavidnes.com/obiava/87440/canon-powershot-sx400-is
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Canon Powershot SX520 HS
Canon Powershot SX520 HS, черен, 42x Optical Zoom, 16.0 MPix, 7.5 cm (3.0”), SD, SDHC, SDXC, HDMI Mini, USB
http://obiavidnes.com/obiava/87439/canon-powershot-sx520-hs

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/87438/30-50-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/87437/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

**0882551735*** -фини шпакловки.на корекни цени.
0882551735 и
шпакловки.гипсова шпакловка.латекс бял или цветен.топлоизолация
.обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни или
измазване. гипсова мазилка.минерална мазилка.пръскана мазилка.влачена
мазилка и др.мазилки.замазки.зидария преградни стени,тераси и др.качеството си личи на момента,корекно,разумни
цени,започване
веднага.майстор
с
дългодишна
практика
в
строителството.цените
може
да
се
договарят...0882551735,без почивен ден...
http://obiavidnes.com/obiava/87436/0882551735--fini-shpaklovkina-korekni-ceni

10.1" (25.65 cm) GoClever TAB ORION 100(5906736056753_18362)
10.1" (25.65 cm) GoClever TAB ORION 100(5906736056753_18362), четриядрен, 1GB RAM, 8GB памет (microSD слот),
черен&сив
http://obiavidnes.com/obiava/87435/101-2565-cm-goclever-tab-orion-1005906736056753_18362

7.85" (19.94 cm) GoClever INSIGNIA 785 PRO(5906736056913_19694)
7.85" (19.94 cm) GoClever INSIGNIA 785 PRO(5906736056913_19694), четриядрен, 1GB RAM, 16GB памет (microSD слот),
черен&син
http://obiavidnes.com/obiava/87434/785-1994-cm-goclever-insignia-785-pro5906736056913_19694

9.7" (24.64 cm) GoClever TAB ORION 97(5906736056807_18362)
9.7" (24.64 cm) GoClever TAB ORION 97(5906736056807_18362), четриядрен, 1GB RAM, 8GB памет (microSD слот),
черен&сребрист
http://obiavidnes.com/obiava/87433/97-2464-cm-goclever-tab-orion-975906736056807_18362

Maxtel URMET 1094/001R
Maxtel URMET 1094/001R, Безжичен приемник
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http://obiavidnes.com/obiava/87432/maxtel-urmet-1094001r

Maxtel URMET 1094/001T
Maxtel URMET 1094/001T, Безжичен предавател
http://obiavidnes.com/obiava/87431/maxtel-urmet-1094001t

Maxtel URMET 1094/051
Maxtel URMET 1094/051, 2.4GHz антена
http://obiavidnes.com/obiava/87430/maxtel-urmet-1094051

Maxtel Vivotek VS7100
Maxtel Vivotek VS7100, Мрежови сървър
http://obiavidnes.com/obiava/87429/maxtel-vivotek-vs7100

Maxtel Vivotek VS8102
Maxtel Vivotek VS8102, Мрежови сървър
http://obiavidnes.com/obiava/87428/maxtel-vivotek-vs8102

Maxtel WeiHai DH-13
Maxtel WeiHai DH-13, 2.4GHz насочена антена
http://obiavidnes.com/obiava/87427/maxtel-weihai-dh-13

Видеонаблюдение комплекти 4, 8 16 камери
Видеонаблюдение комплекти 4, 8 16 камери
http://obiavidnes.com/obiava/87426/videonablyudenie-komplekti-4-8-16-kameri

DVR Privileg
DVR Privileg, 16 канала, H.264, до 1x2TB HDD (без HDD)
http://obiavidnes.com/obiava/87425/dvr-privileg

Бяла Разтегателна маса от масив - ВАНЕСА
ВЗЕМИ с 50 лв. отстъпка с този промо код: obiavidnes-com-57-M50-VANESA-BIALA
ХАРАКТЕРИСТИКИ: Елегантните извивки на краката на масата й придават изключително изискан стил. Плотът на
масата е със естествен дървесен фурнир и ясно видими шарки на дървесината. Вашите гости веднага ще разберат, че
имате изискан и изтънчен вкус. Масата и столовете са изпълнени в цвят бял гланц.
По желание плота на масата може да бъде с ДЪБОВ естествен фурнир - в този случай шарката на дървесината и
порите на дървото са по-ясни и видими и така се постига още един допълнителен ефект, който придава още по-голяма
тежест на масата. (ДЪБОВ естествен фурнир се калкулира допълнително. )
РАЗМЕРИ и ПРОМО ЦЕНИ:
146/90 (+ 54) --- 480 лв.
120/90 (+ 35) --- 425 лв.
120/80 (+ 35) --- 410 лв.
100/80 (+ 30) --- 370 лв.
90/90 (+ 30) --- 355 лв.
* ПРОМО цените са валидни след като харесате и споделите нашата страница във Фейсбук
ИЗРАБОТЕНА ОТ: масивен бук. Дървесният материал е сушен при спазване на всички технологични изисквания за този
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вид дървесина - температура, влажност, време . . .
ИЗДЪРЖЛИВОСТ: над 15 години. При определени условия - над 25 години.
БЕЗОПАСНО: При изработката се използват само екологично чисти продукти. Напълно безопасни за човека и околната
среда.
ДОСТАВКА: До всяко населено място в България с куриер.
ЗА НАС: Произвеждаме мебели от масив, така че да пасват на хармонията в домът Ви.
РАБОТНО ВРЕМЕ: от 10: 00 ч. до 20: 00 ч. (всеки ден)
Повече инфо и модели тук: -trapezarni/57/byala-raztegatelna-masa-ot-masiv-vanesa-glanc
http://obiavidnes.com/obiava/87424/byala-raztegatelna-masa-ot-masiv---vanesa

DVR Privileg
DVR Privileg, 4 канала, H.264, до 1x2TB HDD (без HDD)
http://obiavidnes.com/obiava/87423/dvr-privileg

DVR Privileg
DVR Privileg, 8 канала, H.264, до 1x2TB HDD (без HDD)
http://obiavidnes.com/obiava/87422/dvr-privileg

Детективска агенция Авалон-24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и …
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http;//avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/87421/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi

Privileg PC1099 цветна водоустойчива камера
Privileg PC1099 цветна водоустойчива камера, 1000TV Lines, обектив 3.6 mm, IR осветление до 30М
http://obiavidnes.com/obiava/87420/privileg-pc1099-cvetna-vodoustoychiva-kamera

Курс по немски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, начално ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на немски език.
Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало:
16.09.2014г. Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
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Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/87419/kurs-po-nemski-ezik-za-nachinaeshti

Privileg YK-10
Privileg YK-10, захранващ блок за CCTV, 12V-2A
http://obiavidnes.com/obiava/87418/privileg-yk-10

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/87417/chehiya-garantirana-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-i-posrednici-v-by

ЧЕХИЯ-ЛЕГАЛНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,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/87416/chehiya-legalna-rabota-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/87415/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
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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/87414/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/87413/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/87412/chehiya-garantirana-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-i-posrednici-v-by

Търся гарсониера
Търся гарсониера или едностаен апартамент до 180лв. в гр. Добрич,дългосрочно без депозит.
http://obiavidnes.com/obiava/87411/tyrsya-garsoniera

Privileg YK-12
Privileg YK-12, захранващ блок водоустойчив, 12V-5A
http://obiavidnes.com/obiava/87410/privileg-yk-12

Развитие на бизнеса
Ние представяме бизнеса Ви по уникален начин и го извеждаме на световно ниво.
Бенефит България Консулт съдейства на български фирми с положителни финансови показатели, със стабилни позиции
на пазари в България и Чужбина и с перспектива в проспериращ икономически сектор да развият бизнеса си на световно
ниво и получат допълнително финансиране от инвеститори, частни инвестиционни фондове и инвестиционни компании
от България и Чужбина. Когато имате нужда от някой, с който да осъществите Вашите големи бизнес идеи, ние сме
готови да разговаряме с Вас.
Отделяме достатъчно време по-задълбочено да се запознаем изцяло с бизнеса Ви и с Вашите бизнес цели за развитие в
България и Чужбина.
Ние успешно партнираме с малки до средно – големи фирми и им помагаме да осъществят техните големи бизнес
планове. С нашата пълна гама от експертни услуги в професионалните продажби, развитие на бизнеса, набирането на
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средства (инвестиции), връзки с инвеститори, сливания и придобивания, продажба на бизнес, подкрепени с дългогодишен
опит и постигнати резултати, ние никога не сме били повече от готови да работим за Вас и Вашия бизнес не само днес, а
и години занапред.
Посетете сайта на Бенефит България Консулт и задайте Вашите конкретни въпроси в контактната форма или се
свържете директно с нас на посочения телефон за безплатен разговор и събеседване до 20 минути.
http://obiavidnes.com/obiava/87409/razvitie-na-biznesa

Privileg водоустойчива камера
Privileg водоустойчива камера, 1000TV Lines, обектив 3.6 mm, IR осветление до 30M
http://obiavidnes.com/obiava/87408/privileg-vodoustoychiva-kamera

Разкриване на Изневери | Частен Детектив | Детективска Агенция | ФОКС
Частна детективска агенция Фокс-разследване
- Извършва детективски услуги на територията
на цяла България и Европейския съюз!
- Предлага специални,дискретни разследвания
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/87407/razkrivane-na-izneveri--chasten-detektiv--detektivska-agenciya--foks

Детективска агенция Фокс-Частни детективи-София,Пловдив,Стара Загора,Бургас, Варна,Русе
Частна детективска агенция Фокс-разследване
- Извършва детективски услуги на територията
на цяла България и Европейския съюз!
- Предлага специални,дискретни разследвания
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.
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- 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/87406/detektivska-agenciya-foks-chastni-detektivi-sofiyaplovdivstara-zagoraburgas-var

Детективски услуги Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/87405/detektivski-uslugi-inkognito

Частен Детектив-Дететивска 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/87404/chasten-detektiv-detetivska-agenciya-inkognito

Частен Детектив-Дететивска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/87403/chasten-detektiv-detetivska-agenciya-inkognito

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

Privileg водоустойчива камера
Privileg водоустойчива камера, 1000TV Lines, обектив 6 mm, IR осветление до 30M
http://obiavidnes.com/obiava/87402/privileg-vodoustoychiva-kamera

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/87401/stroiteli-i-obshti-rabotnici-chehiya

свободни работни позиций
Набираме персонал за работа в Чехия на следните позиций: Мъже , жени , семейства до 50 год. за работа във фабрика за
парфюми - чисто заплащане 850 евро , месокомбинат - 900 евро , дърводелски цех - мебелисти ( 1200 евро ) общи
работници - 850 евро , кулокранисти с опит минимум 5 год. и 50-60% чешки език ( 1300 евро ) , шлосери за завод Шкода (
1200 евро ) , майстори строители широкоспектърен профил ( от 1100 - 1500 евро ) , заварчици на СО2 и аргон ( 1200 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/87400/svobodni-rabotni-poziciy

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
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- Подготовка върху програмата за Държавен зрелостен изпит .
- Задълбочена работа в областта на граматиката , лексиката и стилистиката , както и върху практическото им
прилагане на предстоящия зрелостен изпит .
- Пробни изпити
- Оценяване и рецензии
Графикът на занятията е съобразен с времето на учениците .
Предлагаме :
Курс от 130 уч. часа
Курс от 90 уч. часа
Курс от 60 уч. часа
Индивидуален курс по индувудуакен учебен план .
Интензивността зависи от показаното от учениците на тест за входящо ниво . Тестът е безплатен и се провежда в
дните от понеделник до петък .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 02/953 08 87 ; 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/87399/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 ,.
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*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
- Индивидуално обучение в офиса,
- Фирмено обучение във Вашия офис.
- Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 02/953 08 87 ; 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/87398/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/87397/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 ,
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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/87396/angliyski-ezik--korporativno-obuchenie

Преводачески услуги и легализация на документи
Преводаческа агенция НОВ ВЕК осъществява преводи на фирмени и лични документи. Агенцията разполага с лицензирани
преводачи, владеещи английски, руски, немски, френски, гръцки, турски, румънски, чешки, италиански, испански и други
езици. Агенцията предлага стандартни, бързи и експресни услуги. Работим с висококвалифицирани и опитни преводачи и
извършваме обемни писмени преводи в кратки срокове, като това не рефлектира върху качеството. Заверки на преводи на
документи от чужбина в МВнР и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на 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/87395/prevodacheski-uslugi-i-legalizaciya-na-dokumenti

Privileg водоустойчива камера
Privileg водоустойчива камера, 1000TV Lines, обектив 6 mm, IR осветление до 60M
http://obiavidnes.com/obiava/87394/privileg-vodoustoychiva-kamera

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/87393/3d-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/87392/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

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

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net
http://obiavidnes.com/obiava/87391/3d-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/87390/3d-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/87389/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/87351/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/87388/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/87387/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk
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Privileg водоустойчива камера
Privileg водоустойчива камера, 800TV Lines, обектив 3.6 mm, IR осветление до 20M
http://obiavidnes.com/obiava/87386/privileg-vodoustoychiva-kamera

Privileg камера куполна
Privileg камера куполна, 1000TV Lines, обектив 2.8-12 mm, IR осветление до 20M
http://obiavidnes.com/obiava/87385/privileg-kamera-kupolna

Математика - индивидуални уроци – Дианабад, София
Математика - индивидуални уроци – Дианабад, София
Уроци за НВО след 4 и 7 клас
Частни уроци по математика, допълващи обучението в училище - 2- 7 клас
Подготовка за контролни и класни работи
Подготовка за математически олимпиади и конкурси
Индивидуален подход
Дианабад, Дървеница, Изток, Изгрев, Младост 1 – гр. София
телефон : 0898 753 578
http://obiavidnes.com/obiava/87384/matematika----individualni-uroci--dianabad-sofiya

Privileg камера куполна
Privileg камера куполна, 1000TV Lines, обектив 3.6 mm, IR осветление до 10M
http://obiavidnes.com/obiava/87383/privileg-kamera-kupolna

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/87382/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/87381/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn
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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/87380/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/87379/zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

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/87378/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Privileg камера куполна
Privileg камера куполна, 1000TV Lines, обектив 3.6 mm, IR осветление до 20M
http://obiavidnes.com/obiava/87377/privileg-kamera-kupolna

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/87376/angliyski-ezik---kursove-i-individualni-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!
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http://obiavidnes.com/obiava/87375/angliyski-ezik---kursove-i-individualni-uroci

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 01.10! Изпитаният начин да учите информатика, математика или друга специалност в тази сфера!
Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/87374/matematika-za-matura-i-ks

Курсове за 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 01.10! Изпитаният
начин да получите отлична оценка на матурите! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/87373/kursove-za-matura-po-vsichki-predmeti

Курсове за 7 клас
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 27.09! Изпитаният начин детето Ви да учи в елитна гимназия в София! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/87372/kursove-za-7-klas

Курсове за 6 клас
Курсове и индивидуални уроци по БЕЛ и Математика за ученици в 6 клас.
Безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и
регулярно изпитване; интензивен тренинг за решаване на тестове и писане на преразказ/ разписване на задачи.
Гарантирано повишване на успеха в училище и подготовка за матурите в 7 клас! Удобни офиси в центъра на София;
гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Записване до 01.10!
Изпитаният начин детето Ви да учи в елитна гимназия в София! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/87371/kursove-za-6-klas

Privileg камера куполна
Privileg камера куполна, 1000TV Lines, обектив 3.6 mm, IR осветление до 20M
http://obiavidnes.com/obiava/87370/privileg-kamera-kupolna

Privileg камера куполна
Privileg камера куполна, 1000TV Lines, обектив 3.6 mm, IR осветление до 30М
http://obiavidnes.com/obiava/87369/privileg-kamera-kupolna

Детоксикатор
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 275лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА !
КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 450.00 лв., Вие получавате като БОНУС : .
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ +
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АЛУМИНИЕВ, ЗАКЛЮЧВАЩ СЕ КУФАР / 36лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР -290лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 450 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един); комплексно решение на телесните проблеми:
наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, цена: 470 лв !
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/87368/detoksikator

Целутрон ЦЕЛУТРОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ, , Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста,
Физиотерапия и Лифтинг
Целутрон
ЦЕЛУТРОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ, , Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста, Физиотерапия и Лифтинг
ЦЕЛУТРОН ЗА УСКОРЯВАНЕ НА МЕТАБОЛИЗМА И РЕДУЦИРАНЕ НА ТЕЛЕСНИТЕ МАЗНИНИ !
Основни функции и режими на работа :
F1 Мускулен масаж, релакс и Физиотерапия:
F2 Тонизиране
F3 Стимулация на кръвната и лимфната циркулация – при уморени крака, варикозни вени, целулит и след липосукция
F4 Редуциране на теглото и стягане на тъканите
Изборът на времетраене на процедурата може да бъде направен ръчно – 20 до 30 минути за максимална ефективност.
Апаратът за ускоряване на метаболизма и редукция на телесните мазнини е устройство създадено с методите на
съвременната медицина, с активно използване на последните научни изследвания в областта на медицината,
физиотерапията и козметиката, с отчитане на биологичното и физиологично взаимодействие между мазинините и
мускулната тъкан в човешкото тяло и биохимията на човешкият организъм.
Действието на уреда използва нормалните принципи на функциониране на човешкото тяло; крайната цел е да се
постигне естествено ускоряване на метаболизма, в пълно съответствие с природата на организма, използвайки само
естествените процеси в тялото. Създаването на това устройство е резултат от дългогодишни тестове, опити и
анализи, правени от водещи специалисти в съответните области.
Използваната технология, базирана на микропроцесорна основа, дава възможност за прецизно действие в проблемните
зони без, или с минимум странични въздействия. Уредът обединява няколко режима на работа, на база на
усъвършенстваните през хилядолетията методи на акупунктурата, предназначени за решаване на различни телесни
проблеми – наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, детренираност на отделни мускулни групи, липса на
еластичност на кръвоносните съдове и като цяло – липса на тонус; апаратът предлага комплексно решение за всички
тези проблеми с методите на акупунктурата, физиотерапията и масажът.
Модел: GS-14 -2013
Гаранция - 12 месеца. Сертификация: CE, RoHS, CQC-
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Цена:650 лв.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/87367/celutron---celutron-za-otslabvane--redukciya-na-mastna-tykan-povdigane-na-byust

Новия вакуумен масажор Целулес МД
Целулес МД
Новия вакуумен масажор Целулес МД
Целулес МД е система за отслабване, оборудвана за първи път със светлина и масажни ролери,
които ще сложат край на излишните мазнини и целулита лесно и ефективно!
Три функции са съчетани в един компактен уред!
масаж
вакуум
светлина
Тайната на Целулес МД е в неговото тройно действие! което едновременно унищожава
мазнините и целулита в дълбочина, а кожата става нежна и подмладена!
Целулес МД е високоефективна система за отслабване, оборудвана за първи път със светлина и
масажни ролери, която ще сложи край на излишните мазнини и целулита лесно и ефективно!
Тайната на Целулес МД е в неговата тройна функция на действие:
масаж
вакуум
светлина
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/87366/noviya-vakuumen-masajor-celules-md

Машина за хрупкави картофени спирали
Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
МАШИНА ЗА ХРУПКАВИ КАРТОФЕНИ СПИРАЛИ SPIRAL POTATO SLICER
Машината за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer използва патентована технология
за спираловидно нарязване на зеленчуци – картофи, краставици, моркови, лук и др.,
при която максимално се запазват хранителните вещества в зеленчуците – не се получава смачкване
или раздробяване на съответният продукт.
Лазерно заточените ножове позволяват обработката на един картоф – нарязване и нанизване
на дървено шишче да става за 7 секунди, а получената атрактивна форма ще впечатли Вашите приятели,
семейство или клиенти.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/87365/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali

Фриматор -ултразвуков пилинг
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Фриматор -ултразвуков пилинг
Този апарат е специално разработен за почистване на петна и заглаждане на бръчки чрез високо-честотни вибрации,
които правят кожата по-мека и отстраняват повърхностния слой, себум и замърсявания.
Фриматорът отстранява акне и белези от шарка, намалява меланина и тъмните петна, и като резултат прави кожата
на лицето блестяща и свежа.
Проникващият ефект на ултразвука масажира и почиства кожата в дълбочина. Фимраторът почиства порите,
премахва ефективно петна,
бръчки, пъпки и роговия слой, така че кожата ви изглежда бяла, чиста и еластична.
Фриматорът е най-популярния козметичен инструмент.
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/87364/frimator--ultrazvukov-piling

Privileg камера куполна
Privileg камера куполна, 700TV Lines, обектив 3.6 mm, IR осветление до 20M
http://obiavidnes.com/obiava/87363/privileg-kamera-kupolna

10.1" (25.65 cm) GoClever TAB ORION 100(5906736052878_18362)
10.1" (25.65 cm) GoClever TAB ORION 100(5906736052878_18362), четриядрен, 1GB RAM, 8GB памет (microSD слот),
черен
http://obiavidnes.com/obiava/87362/101-2565-cm-goclever-tab-orion-1005906736052878_18362

10.1" (25.65 cm) GoClever TAB ORION 102
10.1" (25.65 cm) GoClever TAB ORION 102, черен, сензорен мулти-тъч IPS екран, четриядрен Rockchip3188 1.6GHz, 1GB
RAM, 16GB памет (+microSDHC слот), miniHDMI, Android 4.2.2
http://obiavidnes.com/obiava/87361/101-2565-cm-goclever-tab-orion-102

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

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

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

Кандидатствайте за 3% СИГУРНИ бързи кредити ДНЕС.
Goodnews днес Били ли сте били отхвърлени от банката, имате ли лоша кредитна или лошо финансово състояние и
имате нужда от спешно заем за някоя от следните причини:
.settle дълговете си,
.pay училищните такси за децата си,
.complete проект,
.build къща или
.start бизнес. Или с каква цел,
Свържете се с нас чрез: linncfinance@gmail.com със следните подробности за вашите бързи, сигурни заеми
Име:
сума:
Продължителност:
Държава:
Телефон:
Email:
Благодаря
Очаква ви спешно прилагане.
Имайте предвид всички отговори трябва да бъдат изпратени на: linncfinance@gmail.com.
http://obiavidnes.com/obiava/87360/kandidatstvayte-za-3-sigurni-byrzi-krediti-dnes

Продавам използван iPhone 4s white 16 GB
Продавам използван iPhone 4s white 16 GB. Телефонът е използван 2 години и е кодиран е към Глобул. Комплектът
съдържа юсб кабел и адаптер. Телефонът разполага с преден и заден протектор. Продава се с кейс. Има следи от
драскотини.
За повече информация и снимки може да пишете на лично съобщение.
http://obiavidnes.com/obiava/87359/prodavam-izpolzvan-iphone-4s-white-16-gb

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

НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ
Разнообразете живота си ако ви е скучно и висите цял ден в нета.Спечелете допълнителни приходи като участвате в
нашият мащабен проект,където ще ви научим как да печелите приходи от интернет и ще получите пълна подкрепа по
Skype от наша страна за повече информация пишете ни на Skype име obqva10 или посетете сайта ни www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/87358/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
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www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/87357/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

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

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/87356/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/87355/chehiya---stroitelni-rabotnici

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

Покупко-продажба на недвимими имоти в София и региона.
Dhi е агенция за недвижими имоти, която предлага такива, както за продажба, така и такива под наем. Ако имате
нужда от място да започнете бизнес или да създадете семейство, ние ще ви помогнем за правилен и икономически
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съобразен избор.
http://obiavidnes.com/obiava/87354/pokupko-prodajba-na-nedvimimi-imoti-v-sofiya-i-regiona

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

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/87353/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/87352/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/87350/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Статии от България
Иска ви се да разнообразите живота си ? Нашият електронен сайт представя достъп до своеобразни български статии
за всичко !
http://obiavidnes.com/obiava/87349/statii-ot-bylgariya

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

уроци по рисуване
Уроци за кандидат - студенти и ученици за подготовка за прием във НХА и средните училища по изкуства в София.
Уроци за кандидат - студенти: включват подготовка за всички видове изпити по Рисуване в Националната художествена
академия/1 - ви изпит/, съдействие за консултации за 2 - ри изпит по специалността в НХА и при необходимост
подготовка на портфолио; изпит по Живопис в НХА; подготовка за кандидатстване с изобразително изкуство в
Софийски университет, както и подготовка на портфолио при кандидатстване в НБУ или университет в чужбина.
Обучението се провежда в малки групи до 6 човека в творческа и спокойна атмосфера. Уроците се провеждат събота и
неделя : цената е 20 лв. за 5 астрономически часа.

Страница 93/118

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

21.09.2014

http://obiavidnes.com/obiava/87348/uroci-po-risuvane

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

КУРС ПО ФИНСКИ ЕЗИК – ниво А1
Учебен център Орбис организира съботно-неделен курс по фински език, първо ниво по системата Suomen Kielen
Alkeisoppikirja. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат в
събота от 10.00 до 12.00 и в неделя от 13.30 до 15.30 , всичко 60 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало:
27.09.2014г.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/87347/kurs-po-finski-ezik--nivo-a1

Курс по немски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, начално ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на немски език.
Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало:
16.09.2014г. Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/87346/kurs-po-nemski-ezik-za-nachinaeshti

Съботен курс по португалски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Провежда се в събота от 10.30 до 13.15, продължителност 50 учебни часа. Цена 160 лв. Начало: 27.09.2014г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/87345/syboten-kurs-po-portugalski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по италиански език – B1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език, трето ниво. Курсът се провежда по системата
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Progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото е с
продължителност 80 часа и се провежда два пъти в седмицата – понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 часа. Цена:
250 лева. Начало: 29.09.2014г
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/87344/kurs-po-italianski-ezik--b1

Детективска агенция Авалон-24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и …
Бързи , качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/87343/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net
http://obiavidnes.com/obiava/85763/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

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.
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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/87342/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/87341/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
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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 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/87340/podgotovka-za-matura-na-rodina

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

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)
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• 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/87339/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

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/87338/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.
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Для обучения Вам не надо покупать учебник , т.к. наша школа предлагает свою систему обучения и методику.
Наша методика , которая предлагаем -очень современяя и актуальная . Она
заключается в совмещении коммуникативного подхода с логическим и естественным освоением необходимого
лексико-грамматического и фонетического материала .
Обучение предусматривает комплекс аспектов:
• Грамматика
• Фонетика
• Практика речи
• Чтение
• Аудирование
При индивидуальном обучении, методика выстраивается с учетом Ваших пожеланий. Индивидульное обучение может
проводиться в офисе курсиста в удобное для Вас время.
Школа Абилити предлагает несколько программ обучения на курсах болгарского языка:
• общий курс болгарского
• курс делового болгарского
• разговорный курс для усовершенствования навыков владения болгарским языком .
Длительность каждого уровня обучения 20 академических часов (2 месяца).
По окончании программы выдается свидетельство, с указанием курса и количества часов.
Учебные пособия входят в цену курса обучения.
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/87337/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Водоустойчив Шперплат за кофраж и ОСБ плоскости от вносител
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на
http://obiavidnes.com/obiava/87336/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/87333/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/87335/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-i-osb-ploskosti-ot-vnositel

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
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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/87334/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

Водоустойчив Шперплат за кофраж и ОСБ плоскости от вносител
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на
http://obiavidnes.com/obiava/87332/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-i-osb-ploskosti-ot-vnositel

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

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/87331/3d-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/87330/3d-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/87329/3d-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-

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

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,
http;//hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/87328/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

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,
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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/87327/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata

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/87326/top-ceni-na-laminat

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/87325/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-ruse-shumen-silistra-svishtov-v

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пазарджик Пловдив Сливен Хасково Ямбол
Димитровград
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/87324/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

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 на естествен дъбов паркет и ламинат,циклене и лакиране на най-ниските цени!!Почистване на
мазета и тавански помещения,изнасяне и изхвърляне на ненужни вещи.Работим без почивен ден !
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http://obiavidnes.com/obiava/87323/stroitelno-dovyrshitelni-uslugi

7" (17.78 cm) GoClever TAB TERRA 70L(5906736050973_5906736065656)
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 Дискрет-Пловдив Пазарджик Хасково Димитровград
Детективска Агенция ДИСКРЕТ е специализирана единствено и само в областа на изневярата.
Установяване собственост на телефони автомобили и месторабота.Издирване на бивши и
настоящи адреси.Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/87322/detektivska-agenciya-diskret-plovdiv-pazardjik-haskovo-dimitrovgrad

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

С Йоши Блейд се реже лесно и прецизно! Острието на Йоши Блейд не ръждясва и не корозира!
Остро е като бръснач и се изтъпява до 10 пъти по-бавно от стомана. Винаги е като ново и
запазва безупречен вид!
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/87321/keramichen-noj-i-keramichna-belachka

Циклене на паркети
Безпрахово циклене(шлайфане)и лакиране на паркети и дюшемета.Редене на нов и пренареждане на
стар,скърцащ,наводнен,прояден паркет.Работим с качествени лакове и лепила,за които даваме гаранция.Работим в цяла
Бургаска област и региона,без почивен ден-в удобно за Вас време.Ще ни откриете на ул,Цариградска 64а.
http://obiavidnes.com/obiava/87320/ciklene-na-parketi

Детективска Агенция Дискрет-Русе Шумен Велико Търново
Детективска Агенция ДИСКРЕТ е специализирана единствено и само в областа на изневярата.
Установяване собственост на телефони автомобили и месторабота.Издирване на бивши и
настоящи адреси.Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.

Страница 104/118

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

21.09.2014

0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/87319/detektivska-agenciya-diskret-ruse-shumen-veliko-tyrnovo

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/87318/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
http://obiavidnes.com/obiava/87317/darsonval-za---kozmetichni-saloni-taka-i-za-domashno-polzvane

Пейнт Зуум Боядисвайте лесно, бързо и качествено
Пейнт Зуум
Боядисвайте лесно, бързо и качествено с оригиналния Пейнт Зум, който ние Ви предлагаме.
Пистолетът е направен от висококачествени, здрави и леки материали и мощен мотор от 650 вата.
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Спестете си време и пари с тази нова технология, гарантираща Ви изразходване на по-малко боя и
равномерно боядисване на всички видове повърхности.
”БГ магазин” предлага на своите клиенти най-добрата и атрактивна цена на този уред,
заповядайте при нас!
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/87316/peynt-zuum--boyadisvayte-lesno-byrzo-i-kachestveno

Magic Ex Hose маркуч екс хос Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose маркуч екс хос
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/87315/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

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.
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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/87314/30-50-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/87313/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Разкриване на изневери - 0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
Детективска агенция "Стар"-0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/87312/razkrivane-na-izneveri---0885350440

Професионални детективски услуги - 0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
Детективска агенция "Стар"-0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/87311/profesionalni-detektivski-uslugi---0885350440
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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/87310/kursove-za-6-klas-po-bel-i-matematika

Курсове за 7 клас по БЕЛ и Математика
Курсове и индивидуални уроци по БЕЛ и Математика за седмокласници. Безплатно първо занятие; готови учебни
материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и регулярно изпитване; интензивен тренинг за
решаване на тестове и писане на преразказ/ разписване на задачи. 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра
на София; гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване
до 15.09! Изпитаният начин детето Ви да учи в елитна гимназия в София! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/87309/kursove-za-7-klas-po-bel-i-matematika

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/87308/bel-i-istoriya-za-matura-i-kandidat-studenti

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/87307/ispanski-ezik---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/87306/himiya-i-biologiya-za-matura-i-kandidat-studenti

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/87305/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata

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
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9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/87304/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya--predlagame-perf

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

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.

Страница 111/118

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

21.09.2014

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
+359 877 37 20 83
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http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/87303/tyrgovsko-pravo---kupuvame-biznes--ad-sd-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya-i-os

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

гумени вериги
Фирма Сити Селект ЕООД предлага вериги и гуми за широк спектър строителна и селскостопанска техника и
производители като Atlas, Takeuchi, Hitachi, Yanmar, Bobcat, Caterpillar, Komatsu, Kubota, JCB, Terex, Volvo и всички
други.Продуктите ни дългогодишна Американска традиция и Германско качество.Технологията на бъдещето на
достъпни цени.
За запитвания - citystire@yahoo.com ; Skype-sdkservice
+359878232045
+359888446624
Продавач
Сити-С ЕООД
http://obiavidnes.com/obiava/87302/gumeni-verigi

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.
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

Работа в Чехия
Мъже и жени до 55 год. за работа в Чехия
1. Пекарни „Magdalenske Mre
http://obiavidnes.com/obiava/87301/rabota-v-chehiya

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

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
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-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
-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
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-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
(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,
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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
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
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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/87294/sybirane-na-dylgove-vzemaniya

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

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
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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

**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

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
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