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Инкубатори - автоматични, терморегулатор с PIC контролер,.
Инкубатори - напълно автоматични, терморегулатор с PIC контролер(0,1 градуса С). Реле за време с PIC контролер (от
1 с. до 999 мин. - циклично)за въртене на яйцата. Подробности, филмчета, както и друга полезна информация ще
намерите в обновения ни сайт. GSM:0892374714, 0988838774, 0876709831 inkubatori@abv.bg Skype - tangrabg
www.inkubatori.tk
http://obiavidnes.com/obiava/87937/inkubatori---avtomatichni-termoregulator-s-pic-kontroler

Защитно фолио (протектор) Nokia за Lumia 800
Защитно фолио (протектор) Nokia за Lumia 800, Anti-Glare
http://obiavidnes.com/obiava/87940/zashtitno-folio-protektor-nokia-za-lumia-800

Защитно фолио (протектор) Nokia за Lumia 800
Защитно фолио (протектор) Nokia за Lumia 800, Hard-Coating
http://obiavidnes.com/obiava/87936/zashtitno-folio-protektor-nokia-za-lumia-800

HTC Desire 300
HTC Desire 300, бял, 4.3" (10.92 cm), 5Mpix camera, Android™, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87935/htc-desire-300

HTC One 801N
HTC One 801N, черен, 4.7" (11.93 cm), 2.1Mpix, Android™, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87934/htc-one-801n

HTC One M8
HTC One M8, сребрист, 5" (12.7 cm), 5Mpix camera, Android™, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87933/htc-one-m8

Nokia 225
Nokia 225, черен, 2.8" (7.11 cm), 2Mpix camera, OS Series 30+, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87931/nokia-225

Nokia Lumia 630
Nokia Lumia 630, черен, 4.5" (11.43 cm), четириядрен Snapdragon S400 1.2GHz, 512 RAM, 8GB HDD, 5Mpix camera, Windows
Phone 8.1, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87930/nokia-lumia-630

Биг бег чували
Фирма Марина Ромеа ЕООД продава чисто нови,неупотребявани чували тип биг-бег за опаковане,съхранение и
транспортиране на различни продукти като:гранулирани химически продукти-торове, бентонит, барит, на метални
изделия - концентрати, стружки, стоманени топки за мелници, метален скрап, на строителни материали - цимент,
строителни смески, мраморно брашно, пясък, вар, павета,чакъл, каменни плочи, на хранителни продукти - слънчоглед,
зърно, захар, сол,сода,фуражи,семена,трици, гранулирани храни за домашни любимци,отпадъци от всякакъв вид строителни и битови отпадъци,дърва за огрев,въглища,пелети и много други разнородни вещи и предмети. Биг беговете
са направени от полипропиленова УВ-стабилизирана тъкан, даваща гаранция за здравината на опаковката, включително
и при многократна употреба.Полипропилена е:
- добър изолатор
- подходящ за контакт с хранителни продукти
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Размери на дъното на чувала: 90 х 90 см, височина - 120 или 150см.
Товароносимост максимум до 1000 -1250кг
Биг Беговете са с или без изходящ щуцер с връзка даващ възможност за лесно изпразване(разтоварване) от долната
страна
Отгоре са с или без престилка и връзка за пристягане след напълване
Имат 4 колана(уши) за окачване и вдигане с подемна техника(мотокар или електрокар).Беговете са здрави,лесно се
пълнят,гарантират здравина и сигурност за тези,които ги използват.
Ние знаем колко ценно е вашето време. Затова „Марина Ромеа" Ви предлага да се възползвате от дистанционното
пазаруване на биг бег чували - чрез Интернет, за да можете да извършвате своите покупки директно от дома си или от
офиса по всяко удобно за Вас време - 7 дни в седмицата. При това с удобството без да напускате дома или офиса си.
Доставки на чували до всеки един град и село в България ! Гарантирана експресна доставка до 24 часа по куриер(ЕКОНТ,
СПИДИ, ТИП ТОП КУРИЕР, ЛЕО ЕКСПРЕС, ЕВРОПЪТ) с наложен платеж в цялата страна до Вашия магазин, офис
или дом в удобно за Вас време. Доставката се извършва с 20 процента отстъпка от куриерската тарифа за всички наши
клиенти !Телефон за поръчки и доставка: 0887843478
http://obiavidnes.com/obiava/87988/big-beg-chuvali

Nokia N9
Nokia N9, черен, 3.9" (9.90 cm), ARM Cortex-A8 1GHz, 1GB RAM, 64GB HDD, 8Mpix camera, MeeGo, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87924/nokia-n9

Зарядно за кола
Зарядно за кола, Nokia DC-15, Micro USB
http://obiavidnes.com/obiava/87923/zaryadno-za-kola

Зарядно за кола
Зарядно за кола, Nokia DC-20, USB, 1000 mA
http://obiavidnes.com/obiava/87922/zaryadno-za-kola

Зарядно за кола
Зарядно за кола, Nokia DC-4, 2mm Charging Connector
http://obiavidnes.com/obiava/87921/zaryadno-za-kola

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
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http://obiavidnes.com/obiava/87987/garantirana-rabota-v-chehiya

Стойка за кола за GSM
Стойка за кола за GSM, Nokia CR-123
http://obiavidnes.com/obiava/87920/stoyka-za-kola-za-gsm

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/87986/30-50-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/87985/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Lexmark MS415dn
Lexmark MS415dn, лазерен принтер, Duplex, 1200x1200 dpi, 38стр/мин, Parallel&USB, Lan1000, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/87984/lexmark-ms415dn

46" (116.84cm) Публичен дисплей Samsung LH46MDCPLGC
46" (116.84cm) Публичен дисплей Samsung LH46MDCPLGC, FULL HD LED
http://obiavidnes.com/obiava/87983/46-11684cm-publichen-displey-samsung-lh46mdcplgc

КУПУВАМЕ фирми ООД, ЕООД, АД, СД,КД,КДА, Кооперации, и дружества по ЗЗД - ДЗЗД.
Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения,със запор на дружествени
дялове.
КУПУВАМЕ фирми ООД, ЕООД, АД, СД,КД,КДА, Кооперации, и дружества по ЗЗД - ДЗЗД. Оказваме съдействие за
прехвърляне на фирми със задължения,със запор на дружествени дялове.
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.
ОСИГУРЯВАМЕ
КУПУВАЧ
НА
ФИРМАТА
СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО
СЕДАЛИЩЕ
И
РЕГИСТРАЦИЯ,ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.

АДРЕСНА

Нашата цел е да предоставим на клиентите ни качествени услуги на разумни цени и в максимално кратки срокове да
постигнем желаните резултати.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
INVESTCONSULT GROUP INC. тел:0897558320
http://obiavidnes.com/obiava/87982/kupuvame-firmi-ood-eood-ad-sdkdkda-kooperacii-i-drujestva-po-zzd---dzzd-
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КУПУВАМЕ фирми ООД, ЕООД, АД, СД,КД,КДА, Кооперации, и дружества по ЗЗД - ДЗЗД.
Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения,със запор на дружествени
дялове.
КУПУВАМЕ фирми ООД, ЕООД, АД, СД,КД,КДА, Кооперации, и дружества по ЗЗД - ДЗЗД. Оказваме съдействие за
прехвърляне на фирми със задължения,със запор на дружествени дялове.
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.
ОСИГУРЯВАМЕ
КУПУВАЧ
НА
ФИРМАТА
СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО
СЕДАЛИЩЕ
И
РЕГИСТРАЦИЯ,ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.

АДРЕСНА

Нашата цел е да предоставим на клиентите ни качествени услуги на разумни цени и в максимално кратки срокове да
постигнем желаните резултати.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
INVESTCONSULT GROUP INC. тел:0897558320
http://obiavidnes.com/obiava/87981/kupuvame-firmi-ood-eood-ad-sdkdkda-kooperacii-i-drujestva-po-zzd---dzzd-

48" (121.92cm) Публичен дисплей Samsung LH48DMDPLGC
48" (121.92cm) Публичен дисплей Samsung LH48DMDPLGC, FULL HD LED
http://obiavidnes.com/obiava/87980/48-12192cm-publichen-displey-samsung-lh48dmdplgc

**0882551735***промоция,шпакловки,мазилки,замазки,започ
0882551735
фини шпакловки.
гипсова шпакловка.
латекс.
топлоизолация.
обръщане покрай дограма и врати,с поставияне на лайсни или измазване.
минерални мазилки.
гипсова мазилка.
пръскана мазилка.
замазки.
зидария.
МАЙСТОР С ДЪЛГОДИШНА ПРАКТИКА В СТРОИТЕЛСТВОТО.
КОРЕКНО.
КАЧЕСТВЕНО.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА.
0882551735 0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/87979/0882551735promociyashpaklovkimazilkizamazkizapoch

ЛЕНТА ЗА МАТРИЧЕН ПРИНТЕР OKI ML 520/521 - P№ f n169bkhd 2783 - заб.: Fullmark
Неоригинален
ЛЕНТА ЗА МАТРИЧЕН ПРИНТЕР OKI ML 520/521 - P№ f n169bkhd 2783 - заб.: Fullmark Неоригинален
http://obiavidnes.com/obiava/87978/lenta-za-matrichen-printer-oki-ml-520521---p-f-n169bkhd-2783---zab-fullmark-n

ГЛАВА ЗА BROTHER LC600 Black MFC-580/590/880/890 MFC-3200J/5100J/5200J - P№ LC-21B G&G - Неоригинален Заб.: 25ml.
ГЛАВА ЗА BROTHER LC600 Black MFC-580/590/880/890 MFC-3200J/5100J/5200J - P№ LC-21B - G&G - Неоригинален Заб.:
25ml.
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http://obiavidnes.com/obiava/87977/glava-za-brother-lc600-black-mfc-580590880890-mfc-3200j5100j5200j---p-lc-2

ГЛАВА HEWLETT PACKARD Officejet J 57xx All-in-One
LF-INK-HP-CB338E/351XL - Uprint - Неоригинален заб.: 21ml

series

-

Color

-

P№

ГЛАВА HEWLETT PACKARD Officejet J 57xx All-in-One series - Color - P№ LF-INK-HP-CB338E/351XL - Uprint Неоригинален заб.: 21ml
http://obiavidnes.com/obiava/87976/glava-hewlett-packard-officejet-j-57xx-all-in-one-series---color---p-lf-ink-hp-

ГЛАВА HEWLETT PACKARD PSC2355/PSC1510/Photosmart 2610/2710/Officejet 7310/7410 - Color
- P№ LF-INK-HP-C8766AE/343/ 15ml - Uprint - Неоригинален заб.:15ml.
ГЛАВА HEWLETT PACKARD PSC2355/PSC1510/Photosmart
LF-INK-HP-C8766AE/343/ 15ml - Uprint - Неоригинален заб.:15ml.

2610/2710/Officejet

7310/7410

-

Color

-

P№

http://obiavidnes.com/obiava/87975/glava-hewlett-packard-psc2355psc1510photosmart-26102710officejet-73107410--

Apacer 4GB DDR3 1600MHz
Apacer 4GB DDR3 1600MHz, Apacer PC12800 SODIMM 512 x 8, Low Voltage 1.35V
http://obiavidnes.com/obiava/87974/apacer-4gb-ddr3-1600mhz

Nokia MD-12
Nokia MD-12, бял, Bluetooth
http://obiavidnes.com/obiava/87973/nokia-md-12

Nokia MD-1C
Nokia MD-1C, черна, Stereo jack
http://obiavidnes.com/obiava/87972/nokia-md-1c

DF 802 Wireless USB Адаптер антена
DF 802 Wireless USB Адаптер антена
http://obiavidnes.com/obiava/87971/df-802-wireless-usb-adapter--antena

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/87970/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/87969/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
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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/87968/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/87967/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/87966/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Микрофон OVLENG OV-M400
Микрофон OVLENG OV-M400, черен
http://obiavidnes.com/obiava/87965/mikrofon-ovleng-ov-m400

Микрофон OVLENG OV-M600
Микрофон OVLENG OV-M600, черен
http://obiavidnes.com/obiava/87964/mikrofon-ovleng-ov-m600

Микрофон OVLENG OV-M900
Микрофон OVLENG OV-M900, черен
http://obiavidnes.com/obiava/87963/mikrofon-ovleng-ov-m900

Микрофон OVLENG OV-М200
Микрофон OVLENG OV-М200, черен
http://obiavidnes.com/obiava/87962/mikrofon-ovleng-ov-m200

Микрофон OVLENG OV-М800
Микрофон OVLENG OV-М800, черен
http://obiavidnes.com/obiava/87961/mikrofon-ovleng-ov-m800

Контактни лещи онлайн магазин Lensmarket.bg
При нас ще намерите страхотни цветни лещи на достъпни цени. Предлагаме богато разнообразие на доказали се
световни производители. Сини, Сиви, Зелени, Кестен, Тюркоаз, Топаз Сапфир и още много цветове. Открийте и новите
цветни лещи от силикон-хидрогел за продължително носене Air Optix Colors. Всички цветни контактни лещи са с
утвърдено качество и доказан произход.
Купи днес от Lensmarket.bg и спести време и пари!
http://obiavidnes.com/obiava/87960/kontaktni-leshti-onlayn-magazin-lensmarketbg

Контактни лещи онлайн магазин Lensmarket.bg
При нас ще намерите страхотни цветни лещи на достъпни цени. Предлагаме богато разнообразие на доказали се
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световни производители. Сини, Сиви, Зелени, Кестен, Тюркоаз, Топаз Сапфир и още много цветове. Открийте и новите
цветни лещи от силикон-хидрогел за продължително носене Air Optix Colors. Всички цветни контактни лещи са с
утвърдено качество и доказан произход.
Купи днес от Lensmarket.bg и спести време и пари!
http://obiavidnes.com/obiava/87959/kontaktni-leshti-onlayn-magazin-lensmarketbg

Слушалки VCom DE133
Слушалки VCom DE133, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/87958/slushalki-vcom-de133

"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
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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/87957/izkupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata-otgovornost-za-

Слушалки VCom DE755
Слушалки VCom DE755, Bluetooth, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/87956/slushalki-vcom-de755

ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА РАБОТА В ЧЕХИЯ-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/87955/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
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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 само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/87954/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 само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/87953/chehiya-garantirana-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-i-posrednici-v-by

ПРЕДЛАГАМЕ РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/87952/predlagame-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

СИГУРНА РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/87951/sigurna-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-v-bylgariya

ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА РАБОТА В ЧЕХИЯ-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
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http://obiavidnes.com/obiava/87950/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 само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/87949/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 само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/87948/chehiya-garantirana-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-i-posrednici-v-by

ЧЕХИЯ-ГАРАНТИРАНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на плодове,за 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.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 само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/87947/chehiya-garantirana-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-i-posrednici-v-by

ПРЕДЛАГАМЕ РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на плодове,за 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.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 само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/87946/predlagame-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

СИГУРНА РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на плодове,за промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за ламинат,за
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производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен
цех,завод за авточасти,перални,печатници,европалети.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 само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/87945/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 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.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 само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/87944/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 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.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 само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/87943/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 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.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 само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/87942/chehiya-garantirana-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-i-posrednici-v-by

Кабел CCTV със букси 20м.
Кабел CCTV със букси 20м.
http://obiavidnes.com/obiava/87941/kabel-cctv-sys-buksi-20m

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/87939/metalotyrsach-s-pic-kontroler

Електровъдица
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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
http://obiavidnes.com/obiava/87938/elektrovydica

***ПРОМОЦИЯ***0887232146, ФИННИ ШПАКЛОВКИ, ГИПСОВИ ШПАКЛОВКИ, ЛАТЕКС,
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ, ОБРЪЩАНЕ ПОКРАЙ
0887232146, фини шпакловки
гипсова шпакловка.
латекс бял и цветен.
топлоизолация.
обръщане покрай пвц дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
гипсова мазилка.
пръскана мазилка.
минерална мазилка.
влачена мазилка.
замазки.
зидария.
бързо, корекно, разумни цени, и гарантирано качество.
майстор с дългодишна практика в строителството.
часно лице.
започване веднага 0887232146
http://obiavidnes.com/obiava/87932/promociya0887232146-finni-shpaklovki-gipsovi-shpaklovki-lateks-toploizola

Машинна мазилка и замазка, всякакви строителни услуги и ремонти
Машинна мазилка и замазка , вътрешни и външни топлоизолации , хидроизолации , облицовка с камък , замазка , гипсова
мазилка и шпакловка , теракот , гранитогрес , фаянс , колор кит , латекс , боя , тапети ,всякакви декорации и
декоративни мазилки , вътрешни и външни колони , гипсокартон , окачени тавани ,скрито осветление ,ВиК ,Ел.
инсталации ,ОиВ и др . Безплатни консултации ,оферта , договор , професионализъм,кратки срокове . Тел . за контакт 0878 78 23 88 - Антон Стоянов .
http://obiavidnes.com/obiava/84063/mashinna-mazilka-i-zamazka-vsyakakvi-stroitelni-uslugi-i-remonti

Немски език - курсове и уроци
Курсове и индивидуални уроци по немски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
- Подготовка по системите на издателство „Хюбер” –Schritte International 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
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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/87929/nemski-ezik---kursove-i-uroci

Английски език - курсове и индивидуални уроци
Курсове и индивидуални уроци по английски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
- Подготовка по системите на издателство „Оксфорд” – New English file / Solutions.
- 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/87928/angliyski-ezik---kursove-i-individualni-uroci

Италиански език - курсове и индивидуални уроци
Курсове и индивидуални уроци по италиански език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
- Подготовка по системата Progetto Italiano;
- 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/87927/italianski-ezik---kursove-i-individualni-uroci

Френски език - курсове и индивидуални уроци
Курсове и индивидуални уроци по френски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
- Подготовка по 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/87926/frenski-ezik----kursove-i-individualni-uroci

Испански език - курсове и уроци
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.
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- 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/87925/ispanski-ezik---kursove-i-uroci

Вентилатор 120mm
Вентилатор 120mm, DeepCool Xfan 120U G/B, Green LED, 1300rpm
http://obiavidnes.com/obiava/87919/ventilator-120mm

GeForce GT 740
GeForce GT 740, Palit, 1GB, DDR3, 128bit, PCI-E 3.0, HDMI, DVI, VGA
http://obiavidnes.com/obiava/87918/geforce-gt-740

ГЛАВА CANON PIXMA MG5150/MG5250/iP4850/MG6150/MG8150/MX715 - PGI-525PGBK Black
TWIN - P№ BS4529B006AA
ГЛАВА CANON PIXMA MG5150/MG5250/iP4850/MG6150/MG8150/MX715 - PGI-525PGBK Black TWIN - P№ BS4529B006AA
http://obiavidnes.com/obiava/87917/glava-canon-pixma-mg5150mg5250ip4850mg6150mg8150mx715---pgi-525pgbk-black-t

8GB Flash Drive
8GB Flash Drive, H v220w, сива
http://obiavidnes.com/obiava/87916/8gb-flash-drive

65" (165.1cm) Публичен дисплей Samsung LH65EDDPLGC
65" (165.1cm) Публичен дисплей Samsung LH65EDDPLGC, FULL HD LED
http://obiavidnes.com/obiava/87915/65-1651cm-publichen-displey-samsung-lh65eddplgc

Вентилатор 120mm
Вентилатор 120mm, DeepCool Red LED Xfan 120 L/R, 1300rpm
http://obiavidnes.com/obiava/87914/ventilator-120mm

HTC One M8
HTC One M8, сив, 5" (12.7 cm), 5Mpix camera, Android™, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87913/htc-one-m8

16GB microSDHC
16GB microSDHC, DF, class 10
http://obiavidnes.com/obiava/87912/16gb-microsdhc

Масажор за врат гръб и рамене/тайко масажор/
Масажор за врат гръб и рамене/тайко масажор/
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Оригиналната сила на тайко „тапинг“ масажа, преоткрита в иновационния уред за масаж "Wrap Neck Massager".
Тайко масажорът "Wrap Neck Massager" симулира потупващи удари, прониквайки в мускулите и облекчавайки
напрежението в тях.
Ергономичният дизайн на тапинг масажора е проектиран и създаден така, че плътно да следва контурите на тялото,
бързо отпускайки мускулите на врата, раменете, гърба или краката.
Ако имате болки във врата, раменете и гърба или просто искате един наистина възстановяващ и релаксиращ масаж в
уюта на собствения си дом - необходим Ви е тайко масажора "Wrap Neck Massager".
Характеристики на "тапинг"масажора
за ефикасно облекчаване на болки в шията, рамената или други избрани области на тялото;
Автоматични програми за масаж с различни нива на интензивност;
Плътно обгръщащ тялото дизайн за удобен и целенасочен масаж;
Предварително програмиран авто-ритмичен масаж;
Функция за затопляне, ефективно стимулираща кръвообращението;
Дизайн „свободни ръце“;
Покритие - мека кожа;
Лесен за употреба - с едно натискане на бутона от контролния панел;
Вграден автоматичен таймер;
Компактни размери - може да е навсякъде с вас
Ползи от използването на тапинг масажора
успокоява напрежението в мускулите;
- засилва кръвообращението със своята загряваща функци;
- облекчава болките, доставяйки оптимален комфорт и приятно усещане;
- осигурява освежаващ, отпускащ и релаксиращ масаж
Освободете се от стреса и напрежението и се насладете на приятен възстановяващ масаж у дома - с тапинг масажора
Wrap Neck Massager! Цена 78лв.
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/87911/masajor-za-vrat-gryb-i-ramenetayko-masajor

Кабел АSSMANN AK-300110-030-S
Кабел АSSMANN AK-300110-030-S, USB A(м) към microB(м), 3m
http://obiavidnes.com/obiava/87910/kabel-assmann-ak-300110-030-s

Thermaltake
Thermaltake, ElementQi, черна + захранване 200W , USB3.0, mini ITX
http://obiavidnes.com/obiava/87909/thermaltake

Ремонти от професионалисти - работим по немски
ДАНЕВ СТРОЙ ЕООД е специализирана във вътрешно-довършителните ремонти. През годините фирмата се е
доказала на пазара с качество,професионализъм и коректност към своите клиенти. Разполагаме с професионално
собствено оборудване за качествено изпълнение на всеки зададен проект. Извършваме цялостен вътрешен ремонт :
гипсова мазилка, вароциментова мазилка, обръщане на дограма шпакловка,сатен,шкурене с жирав,професионално
прахово боядисване в светли и тъмни тонове,вътрешна топлоизолация, циментова и саморазливна замазка ,преградни
стени и гипсокартoн, външна топлоизолация,ВиК,фаянс и гранитогрес.
ЗА НАС Е ВАЖНО ВИЕ ДА СТЕ ДОВОЛНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/87908/remonti-ot-profesionalisti---rabotim-po-nemski
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Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, Acer Aspire, 7535 7535G
http://obiavidnes.com/obiava/87907/ventilator-za-laptop

4GB microSDHC
4GB microSDHC, DF, class 10
http://obiavidnes.com/obiava/87906/4gb-microsdhc

"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
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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/87905/izkupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata-otgovornost-za-

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/87904/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate

Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуална и полу – индивидуална подготовка по Английски език за изпити IELTS
,TOEFL ,FCE в удобно за Вас време.
Продължителност - 30 занятия.
Цена – 20 лева за занятие .
Таксата за курса включва учебните материали .
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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/87903/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae

cours de bulgare pour
Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/87902/cours-de-bulgare-pour-trangers

Немски език - Индивидуално и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение и в малки групи по Немски език в удобно за Вас време.
Предлагаме посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и
допълнителни материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за
разсрочено плащане.
Цена 10 лева на учебен час
Предлагаме:
Подготовка за сертификати
Подготовка за матури
Подготовка за работа в Германия
Подготовка на деца и ученици
Разговорни курсове за поддържане на езиковата квалификация
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/87901/nemski-ezik---individualno--i-v-malki-grupi

8GB Flash Drive
8GB Flash Drive, H v250w, сива
http://obiavidnes.com/obiava/87900/8gb-flash-drive
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Защитно фолио (протектор) HTC за T320E One V
Защитно фолио (протектор) HTC за T320E One V
http://obiavidnes.com/obiava/87899/zashtitno-folio-protektor-htc-za-t320e-one-v

Бригади с опит извършват всякакви строителни услуги и ремонти
Бригади от строителни майстори с дългогодишен опит в областта на строителството извършват всякакви строителни
услуги и жилищни ( домашни ) ремонти :
- груб строеж и зидария
- къртене и извозване
- вътрешни и външни топлоизолации
- машинна мазилка и замазка , маш . боядисване
- хидроизолации
- гипсокартон ,окачени тавани , преградни стени
- скрито осветление , разчупени тавани ( на различни нива ) и др.
- усвояване на тераси и всякакви преустройства
- всякакви обръщания на ъгли на врати и прозорци
- шпакловка със сатен гипс и колор кит , латекс
- всякакви декоративни мазилки
- поставяне на теракот , фаянс и гранитогрес
- облицовка с всички видове камък
- шлайфан бетон
- Ел. инсталации , ОиВ , ВиК , и други .
Безплатен , неангажиращ оглед и консултации , оферта , договор , професинализъм , коректност , кратки срокове . Тел.
за контакт - 0878 78 23 88 - Антон Стоянов .
http://obiavidnes.com/obiava/87898/brigadi-s-opit-izvyrshvat-vsyakakvi-stroitelni-uslugi-i-remonti

Дамски равни апрески сини 36,40лв
Дамски равни апрески сини 36,40лв.
Сини дамски апрески с равна подметка. Апреските са изработени от висококачествени материали и изключително топла
подплата. Подметката е с височина 3см, олекотена е и разполага с грайфер, който осигурява стабилност върху ледени
повърхности. Височината на апреските е 27см. Онлайн магазин Kapere - голямо разнообразие от чехли, мъжки спортни
боти, обувки с връзки, мъжки маратонки, и много други интересни предложения на обувки. - See more at:
http://kapere.com/%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%
D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8-2525#sthash.fy8RXIh6.dpuf
http://obiavidnes.com/obiava/87897/damski-ravni-apreski-sini-3640lv

HTC Desire 601 (ZARA)
HTC Desire 601 (ZARA), черен, 4.5" (11.43 cm), 5Mpix camera, Android™, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87896/htc-desire-601-zara

17.3" Lenovo G710 (59431951)
17.3" Lenovo G710 (59431951), двуядрен Intel® Core™ i5-4210M , 3.2 GHz, HD, LCD, GeForce GT 820M 2GB, (HDMI), 8GB,
1TB, USB 3.0, Free DOS, 2 г,
http://obiavidnes.com/obiava/87895/173-lenovo-g710-59431951

64GB
64GB, SanDisk SDSSDP 64GB, SATA 6 Gb/s, 2.5”
http://obiavidnes.com/obiava/87894/64gb-sandisk-sdssdp-64gb-sata-6-gbs-25

ИДЕАЛНИЯТ НАЧИН ДА ПЕЧЕЛИТЕ ДО 30-50 ЛЕВА ДНЕВНО-ПРАВИ ПАРИ ПРЕЗ
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СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ от ДОМА СИ
*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/87893/idealniyat-nachin-da-pechelite-do-30-50-leva-dnevno-pravi-pari-prez-svobodnoto-si-v

8GB microSDHC
8GB microSDHC, DF, class 10
http://obiavidnes.com/obiava/87892/8gb-microsdhc

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/87891/7-klas---kursove-i-individualni-uroci

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/87890/matura-po-vsichki-predmeti

Испански език - матура и КС
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти и матура 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/87889/ispanski-ezik---matura-i-ks

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!
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http://obiavidnes.com/obiava/87888/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
начин да учите право или друга хуманитарна специалност!Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/87887/bel-i-istoriya-za-matura-i-kandidat-studenti

Заден капак за HTC A310E Explorer
Заден капак за HTC A310E Explorer
http://obiavidnes.com/obiava/87886/zaden-kapak-za-htc-a310e-explorer

Нов век: Превод и легализация на документи
Лицензирана агенция за преводи и легализации Нов Век предлага преводи на техническа документация, правни,
медицински, икономически, художествени текстове и други от/на над 30 езика. Заверки на преводи на документи от
чужбина в МВнР и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на актуално състояние на фирми, дипломи, академични справки, нотариални актове,
медицински документи,свидетелства за съдимост, съдебни решения и други във всички държавни институции и
чуждестранни посолства в Република България.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/87885/nov-vek-prevod-i-legalizaciya-na-dokumenti

АЯКС- Детективи- по- всяко време-0888112075-Русе Варна Шумен Велико Търново
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/87884/ayaks--detektivi--po--vsyako-vreme-0888112075-ruse-varna-shumen-veliko-tyrnovo

Превоз на МЕБЕЛИ от офиси,жилища /ТОВАРНИ ТАКСИТА - София
Превоз и пренасяне на мебели, багаж, покъщнина, лични вещи с перфектно чист камион.
Транспортни услуги в София и страната. Товарен транспорт с камион - МЕБЕЛОВОЗ с обем 18куб.м. и дължина на
товарната част 4,5 метра. Камиона е изцяло тапициран от вътрешна страна, което предпазва от повреди Вашето
обзавеждане. Камиона е оборудван с колани за връзване към стените на фургона. При необходимост осигуряваме хамали.
Превоз на обзавеждане, мебели, багаж, черна и бяла техника от жилища, квартири, офиси, магазини, складове.
Възможност за експресни доставки на багаж и стоки до всяка точка в ЕС. Коректност. Тел за връзка: 02/4890390 /
0877663995 / 0898874253. Сайт: http://valtrans.alle.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/87883/prevoz-na-mebeli-ot-ofisijilishta-tovarni-taksita---sofiya

Supermicro BKT-0050L-G34
Supermicro BKT-0050L-G34, планка за монтаж на вентилатор SNK-P0050AP4
http://obiavidnes.com/obiava/87882/supermicro-bkt-0050l-g34

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, Asus, U20 U20A UL20A N10J, 3 Pin
http://obiavidnes.com/obiava/87881/ventilator-za-laptop

**0882551735*** -фини шпакловки. ДОГОВАРЯНЕ НА ЦЕНИТЕ
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/87880/0882551735--fini-shpaklovki-dogovaryane-na-cenite

Вентилатор за лаптоп
Вентилатор за лаптоп, Asus, A53
http://obiavidnes.com/obiava/87879/ventilator-za-laptop

Слушалки Nokia BH-121
Слушалки Nokia BH-121, Bluetooth Stereo Headset, черен
http://obiavidnes.com/obiava/87878/slushalki-nokia-bh-121

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/87877/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
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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/87876/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Захранване 1200W RAIDMAX RX-1200AE
Захранване 1200W RAIDMAX RX-1200AE, Active PFC
http://obiavidnes.com/obiava/87875/zahranvane-1200w-raidmax-rx-1200ae

SuperMicro CBL-0281L
SuperMicro CBL-0281L, miniSAS to miniSAS IPASS Connector, 75cm
http://obiavidnes.com/obiava/87874/supermicro-cbl-0281l

GF GTX 770
GF GTX 770, 2GB Asus ROG POSEIDON-GTX770-P-2GD5, PCI-E 3.0, DDR5, 256bit, HDMI, DisplayPort, 2x DVI
http://obiavidnes.com/obiava/87873/gf-gtx-770

GF GTX 980
GF GTX 980, 4GB Asus GTX980-4GD5, PCI-E 3.0, DDR5, 256bit, HDMI, 3x DisplayPort, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/87872/gf-gtx-980

GeForce GT 630
GeForce GT 630, 2GB, Palit, PCI-E 2.0 x16, DDR3, 64bit, HDMI, DVI, VGA
http://obiavidnes.com/obiava/87871/geforce-gt-630

GeForce GT 720
GeForce GT 720, Palit, 1GB, GDDR3, 64bit, 800MHz, PCI-E 2.0 , HDMI, DVI, VGA
http://obiavidnes.com/obiava/87870/geforce-gt-720

GeForce GT 720
GeForce GT 720, Palit, 2GB, GDDR3, 64bit, 800MHz, PCI-E 2.0 , HDMI, DVI, VGA
http://obiavidnes.com/obiava/87869/geforce-gt-720

дървопластика - ники ташев
Изработвам дървопластики за вътрешен дизайн,декорация и вграждане,подходящи както за колекционери ,така и за
декорация и аранжиране на заведения,лоби бар,хотели ,ресторанти и др. Всяка пластика притежава сертификат за
собственост, узаконяващ самото произведение,ръчната изработка,автора,и правото на собственост на куповача.
Във всяка дървопластика има вградена истинска 4,5, или 7 листна детелина.Запазен знак на всичките ми произведения, с
който дарявам частица късмет на всеки притежател на моя дървопластика.
Отстъпка пи закупуване на повече от 2 пластики
Поръчка според дизайн на клиента
Изпълнение и цялостно декориране на интериор за ваше заведение,дом,вила, цялостни изпълнения според желанието на
клиента.Получавате неповторим стил,дизайн,уникат във всяко едно отношение.Искате ли да се отлич
http://obiavidnes.com/obiava/87868/dyrvoplastika---niki-tashev

GeForce GT 730
GeForce GT 730, Palit, 1GB DDR3, 128bit, 700MHz, PCI-E 2.0 , HDMI, DVI, VGA
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http://obiavidnes.com/obiava/87867/geforce-gt-730

GeForce GT 740
GeForce GT 740, Palit, 2GB, GDDR5, 128bit, 400 MHz, PCI-E 3.0, HDMI, DVI, VGA
http://obiavidnes.com/obiava/87866/geforce-gt-740

Nvidia GTX750 KalmX
Nvidia GTX750 KalmX, Palit, 2GB, 400 MHz, 128 bit, DVI, mHDMI
http://obiavidnes.com/obiava/87865/nvidia-gtx750-kalmx

AMD Radeon R7 250X
AMD Radeon R7 250X, SAPPHIRE, 1GB, GDDR5, 128-bit, 950MHz, PCI-E 3.0, HDMI, DVI-I
http://obiavidnes.com/obiava/87864/amd-radeon-r7-250x

ULTIMATE R7 250
ULTIMATE R7 250, SAPPHIRE, 1GB, GDDR5, 128-bit, 800MHz, PCI-E, HDMI, DVI-I
http://obiavidnes.com/obiava/87863/ultimate-r7-250

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
, 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/87862/tyrgovsko-pravo---izkupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna

PCI-E x8
PCI-E x8, LSI SAS 9207-8i SGL, SAS 8ch
http://obiavidnes.com/obiava/87861/pci-e-x8

VCom DK511
VCom DK511, wireless, черна
http://obiavidnes.com/obiava/87860/vcom-dk511
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светеща боя за метал
сайт: www.sveteshtiboi.com
Самосветещи бои - що е то? Първо това е продукт на най-новите технологии. Второ това са много видове бои за
различни повърхности от боди арта до метала и бетона. Самосветещата боя е боя като боя - чудото е добавката
наречена луминофор, именно тя има свойството да набира енергия от светлина през деня или от изкуствено осветление и
да я отдава в тъмното във вид на светене.
http://obiavidnes.com/obiava/87859/sveteshta-boya-za-metal

Разговорен Английски
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво
А1,А2,В1 и В2.
Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера , посредством диалози и дискусии.
Темите са :
ежедневие
свободно време,
пазаруване,
културни събития,
семейство,
бит и начин на живот,
образование,
околна среда и други.
Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални
конструкции в среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те допълват традиционните езикови курсове.
Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като обогатяват речниковия запас
на курсистите .
Организираме :
разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
индивидуални разговорни срещи
интересни преподаватели
Разговори с англичани и американци .
Онлайн разговори .
Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови
неща лесно .
Нуждаете се от лист и химикалка – защото всички учебни материали са включени в цената от 15 лева за 60 минути .
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/87858/razgovoren-angliyski

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/87857/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Bulgarian for foreigners
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian
languages:
- English
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- 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/87856/bulgarian-for-foreigners

Prestigio MultiScreen PMD1
Prestigio MultiScreen PMD1, HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/87855/prestigio-multiscreen-pmd1

Руски език- Индивидуално и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира индивидуално и групово обучение по Руски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи, като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се.
Цена на индивидуално обручение - 10 лева на учебен час
Цена за участник в група - 150 лева за 30 учебни часа .
В цената са включени учебните материали .
Предлагаме :
- обучение за начинаещи
- обучение за напреднали
- обучение за подготовка за сертификатни нива
- обучение за деца и ученици
- обучение за подготовка за матура
- курсове по разговорен руски за поддържане на нивото на езикова компетентност .
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За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/87854/ruski-ezik---individualno-i-v-malki-grupi

Продавам сателитен приемник Еспекта 1130
Приемника е в изправност
http://obiavidnes.com/obiava/87853/prodavam-sateliten-priemnik-espekta-1130

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/87852/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

Слушалки OVLENG OV?K282MP
Слушалки OVLENG OV?K282MP
http://obiavidnes.com/obiava/87851/slushalki-ovleng-ovk282mp-

Бензинов моторен трион - резачка Husqvarna 236
X-TORQ-технологията с която са оборудвани моторните триони на Husqvarna, намалява разхода на гориво с 20% и
вредните емисии до 75%.
Технически данни - Husqvarna 236:
Обем на двигателя - 38,2 куб.cm
Изходна мощност - 1,4 kW / 1,9 к.с
Скорост на празен ход - 3000 оборота
Максимална скорост - 9000 оборота
Диаметър на цилиндъра - 40 mm
Такт на цилиндъра - 32 mm
Система на запалване - IIDA
Обем на бензиновия резервоар - 0,3 л.
Обем на резервоара за масло - 0,2 л.
Капацитет на маслената помпа - 8-8 ml/min
Стъпка на веригата - .325" / 3/8"
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Препоръчителна дължина на шината(мин. макс.) - 33-40 cm
Скорост на веригата при максимална мощност - 16,3 m/s
Ниво на шума,- LWA 113 dB(A)
Тегло (без шина и верига) - 4,7 kg
Гаранция - 24 м.
http://obiavidnes.com/obiava/87850/benzinov-motoren-trion---rezachka-husqvarna-236

Мотофреза Gardenia - Гардения NEW
Комбинацията от ниско тегло и голяма мощност на двигателя прави мотофрезата много ефективна, и лесно управляема.
В комплекта на мотофреза Gardenia са включени:
- Работни органи (фрези)
- Гуми 4.00 х 8"
- Плуг
- Браздир
- Картофовадач
- Метални колела
Технически характеристики на мотофреза Gardenia - Гардения
Тип на двигателя - Бенз. четиритактов, едноцилиндров с въздушно охлаждане
Мощност на двигателя - 7.0 к.с при 3600 об./мин
Предавки - Три (2 предни + 1 задна)
Възможна работна ширина - 70/100 см.
Фар - ДА
Приблизително тегло - 65 кг.
Гаранционен срок - 24 месеца.
Допълнителен инвентар възможен за прикачване към мотофрезата:
- косачка дискова - 80 см.
- самосвално ремарке
http://obiavidnes.com/obiava/87849/motofreza-gardenia---gardeniya-new

Слушалки OVLENG OV?K93MP
Слушалки OVLENG OV?K93MP, черен
http://obiavidnes.com/obiava/87848/slushalki-ovleng-ovk93mp

Превод и легализация на документи от/за чужбина
Преводаческа агенция Нов Век извършва качествени преводи на Английски, Немски, Полски, Турски, Гръцки, Португалски,
Френски, Италиански, Испански, Арабски, Китайски, Иврит и много други езици. Заверки на преводи на документи от
чужбина и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на актове за раждане, удостоверения за семейно положение, дипломи, академични справки,
нотариални актове, медицински документи, свидетелства за съдимост, съдебни решения и други във всички държавни
институции и чуждестранни посолства в Република България.

Страница 29/81

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

28.09.2014

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/87847/prevod-i-legalizaciya-na-dokumenti-otza-chujbina

Подготовка за външно оценяване за 8 клас
Учебен център Орбис организира индивидуална подготовка по италиански, френски, испански, немски и английски език за
изпита след осми клас. Обучението включва преговор на граматиката, разширяване на лексиката и работа по формата
на изпита. Часовете се провеждат в удобно на ученика и преподавателя време. Цената е 10 лв. на учебен час (40
минути).
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
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/87846/podgotovka-za-vynshno-ocenyavane-za-8-klas

Подготовка за кандидат-гимназисти
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по български език и математика за приемните изпити след 7-ми
клас. Подготовката е целогодишна в удобно за учениците и преподавателя време. Обучението включва преговор на
учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити.
Цена: 12 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 10 лева на учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/87845/podgotovka-za-kandidat-gimnazisti

Индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански, френски, испански, португалски, румънски,
английски, немски, фински, унгарски, гръцки, турски, шведски и български език. Обучението се провежда във всички нива
според Европейската езикова рамка (А1-C2) в удобно за курсиста и преподавателя време. Цената е 10 лева на учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/87844/individualno-obuchenie

Езикови курсове
Учебен център Орбис организира вечерни, съботни и неделни курсове по италиански, френски, испански, португалски,
румънски, английски, немски, фински, унгарски, гръцки, турски и български език. Нивата са съобразени с Европейската
езикова рамка (А1 – C2). Вечерните курсове се провеждат от 18.30 до 20.30, а съботните и неделните между 10.30 и
18.00 часа. Цената варира от 200 до 300 лева в зависимост от курса. Обучението се води от квалифицирани
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преподаватели с опит.
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/87843/ezikovi-kursove

Слушалки OVLENG OV-L9008MV за Компютър с микрофон
Слушалки OVLENG OV-L9008MV за Компютър с микрофон, черен
http://obiavidnes.com/obiava/87842/slushalki-ovleng-ov-l9008mv-za-kompyutyr-s-mikrofon

Предлагаме инкубатори за люпене на яйца - изгодни цени
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/87841/predlagame-inkubatori-za-lyupene-na-yayca---izgodni-ceni

led осветителни тела
LED осветително тяло T5, 1200mm, 14W, топло бяло e достъпно на сайта на Викиват, на адрес vikiwat.com. LED
осветителното тяло с дължина 1,2 m е на цена от 36,90 лева. То потребява 14 W мощност от електрическата верига,
към която е свързано. Захранващото напрежение на устройството, трябва да бъде 220-240 VAC. Топло бялата светлина
на осветителното тяло възлиза на 2700 К. Покритието на LED осветителното тяло е прозрачно. Не е възможно
устройството да се димира. Силната страна това осветително тяло може да се използва, както за декоративно
осветление, така и за декоративни цели. Може да се монтира на окачени тавани и е предназначено единствено за
употреба в помещения. Потребителите могат да разчитат на дългия живот на LED осветителното тяло в
продължение на 25 000 часа.
LED панел BN05-6610, 40W, 220-240V, 2800Lm, 4200K, неутрално бяло – Това е LED осветително тяло, което може да се
поръча на сайта на компанията. Потребителите могат да закупят лампата от магазините ни за 79,00 лева. Моделът
BN05-6610 изисква захранващо напрежение от 220-240 VAC. Лампата, която свети в неутрално бяло, има потребление
от 40 W. Размерите, които потребителите трябва да имат предвид са 600 x 600 mm. Монтажният отвор, трябва да
бъде колкото е една плочка на окачен таван, което е точно - 559 x 559 mm. Изчистеният вид на LED осветителното
тяло го прави идеално, както за дома, където е необходима повече светлина. Дизайнът на магазини и търговски площи
също може да бъде подобрен значително с това осветление. Комплектът на включва LED панела и трансформатор за
напрежение, предназначен за него.
LED лампа за стенен монтаж 4 W, 3000 K, 310 lm, 313 mm – LED осветителното тяло е предназначено, за да се монтира
на стена. То потребява 4 W мощност от електрическата верига. 3000 К осигуряват топло бял цвят на LED
осветителното тяло. Моделът BL30-0400 има нужда от захранващо напрежение 220 VAC. Покритието на
осветителното тяло е матово, а корпусът е изграден от алуминий. Размерите на уреда са 313 x 30 x 22 mm. Успешно се
прилафа за основно или декоративно осветление. Може да се монтира, освен на стена, но и на окачени тавани. LED
осветлението е предназначено за вътрешна употреба.
http://vikiwat.com/category/1035/led-osvetitelni-tela.html
http://obiavidnes.com/obiava/87840/led-osvetitelni-tela
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Обковани интериорни врати
ОБКОВАНИ ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ – ние предлагаме стъклени интериорни врати от закалено стъкло и дървена каса. В
различни цветове, матирани и прозрачни.
Бутикови интериорни врати проектирани и изработени специално за Вас. Съответстващи на размера на вашия отвор,
независимо колко голям е той. Невероятно разнообразие от модели и палитра от цветове. Високо качество и цени, които
ще Ви изненадат приятно.
За повече информация: http://www.xn--80acbggrbac8bclycdxk.com/
http://obiavidnes.com/obiava/87839/obkovani-interiorni-vrati

Фурнировани интериорни врати
ФУРНИРОВАНИ ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ - За тези, които желаят уюта на естествената дървесина, предлагаме богата
гама от фурнировани интериорни врати. От класическата плътна табла, през различните видове остъкления до
комбинацията от различни материали. Фурнирът е с хомогенна структура, а оцветяването може да задоволи и
най-претенциозните вкусове. Освен това като опция предлагаме различни видове фрезовки и остъкления.
За повече информация: http://www.xn--80acbggrbac8bclycdxk.com/
http://obiavidnes.com/obiava/87838/furnirovani-interiorni-vrati

Боядисани и Крафт мастер интериорни врати
Боядисани и Крафт мастер интериорни врати - предлаганите интериорни врати са в различен стил и са подходящи и за
класически и за модерен интериор. Произведени са от висококачествен МДФ и ХДФ. Голямо разнообразие се постига чрез
различни по форма фрезовки.
Висококачествените полиуретанови лакове на фирма „Milessi-Spa” гарантират повърхностно покритие с високи
физико-механични качества. А изобилието на цветовете по RAL могат да задоволят всеки вкус.
За повече информация: http://www.xn--80acbggrbac8bclycdxk.com/
http://obiavidnes.com/obiava/87837/boyadisani-i-kraft-master-interiorni-vrati

Ламинирани Интериорни врати на добри цени
ЛАМИНАТНИ ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ - нашите ламинатни интериорни врати са произведени от МДФ с ламинатно
покритие в над 10 цвята, имитация на различни дървесни декори. Максимално се доближават до естествената красота
на дървото. Нашите интериорни врати са подходящи за хотели, офиси, административни сгради и жилища.
Конструкция на интериорни врати: рамка от иглолистна дървесина с хартиен пълнеж – пчелна пита, затворена с две
МДФ ламинирани плоскости от избрания декор. Профилите за остъкление и первазите са с цвета на крилото.
За повече информация: http://www.xn--80acbggrbac8bclycdxk.com/
http://obiavidnes.com/obiava/87836/laminirani-interiorni-vrati-na-dobri-ceni

Интериорни врати от " Каракашев и Син"
Фирмата е производител на ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ за жилищни сгради, за апартаменти, за складове и за
промишлеността. Нашите интериорни врати могат да бъдат произведени от МДФ с ламинатно покритие, от
висококачествен ХДФ и от закалено стъкло и дървена каса.
Фирма КАРАКАШЕВ И СИН ЕООД е създадена през 1993 год. Фирмата е производителка на интериорни врати с над 15
години опит зад гърба си. При нас ще намерите качествени интериорни врати на наистина изгодни цени – достъпни за
всеки потребител.
За повече информация: http://www.xn--80acbggrbac8bclycdxk.com/
http://obiavidnes.com/obiava/87835/interiorni-vrati-ot--karakashev-i-sin

Слушалки OVLENG Q1 с микрофон
Слушалки OVLENG Q1 с микрофон, черен
http://obiavidnes.com/obiava/87834/slushalki-ovleng-q1-s-mikrofon

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/87833/30-50-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/87832/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Слушалки OVLENG S?777 с микрофон
Слушалки OVLENG S?777 с микрофон, черен/червен
http://obiavidnes.com/obiava/87831/slushalki-ovleng-s777-s-mikrofon

Investconsult Group-Купуваме търговски предприятия-АД ЕАД ООД ЕООД със задължения.
INVESTCONSULT GROUP INC.-Купуваме Търговски и Акционерни дружества с финансови и юридически проблеми.
Ние сме екип от квалифицирани юристи, специализирани в извършването на всички видове дейности, свързани с
регистрация на фирма, промени в обстоятелствата на търговските дружества, продажба на дружествени
дялове,акции, правно обслужване на дружества, както и всички други услуги, подробно описани в сайта ни
http://www.investconsultgroup.eu/
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 със задължения 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://piadnes.run-bg.com/
За контакти от цялата страна тел:0897558320
http://obiavidnes.com/obiava/87830/investconsult-group-kupuvame-tyrgovski-predpriyatiya-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeni

Investconsult Group business corporate law-КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ
УСЛОВИЯ ИЗГОДНИ ЗА ВАС.
INVESTCONSULT GROUP INC.-Купуваме Търговски и Акционерни дружества с финансови и юридически проблеми.
Ние сме екип от квалифицирани юристи, специализирани в извършването на всички видове дейности, свързани с
регистрация на фирма, промени в обстоятелствата на търговските дружества, продажба на дружествени
дялове,акции, правно обслужване на дружества, както и всички други услуги, подробно описани в сайта ни
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http://www.investconsultgroup.eu/
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 със задължения 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://piadnes.run-bg.com/
За контакти от цялата страна тел:0897558320
http://obiavidnes.com/obiava/87829/investconsult-group-business-corporate-law-kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-pri-usl

Немски език - курсове и уроци
Курсове и индивидуални уроци по немски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
- Подготовка по системите на издателство „Хюбер” –Schritte International 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/87828/nemski-ezik---kursove-i-uroci

Английски език - курсове и индивидуални уроци
Курсове и индивидуални уроци по английски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
- Подготовка по системите на издателство „Оксфорд” – New English file / Solutions.
- 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/87827/angliyski-ezik---kursove-i-individualni-uroci

Италиански език - курсове и индивидуални уроци
Курсове и индивидуални уроци по италиански език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
- Подготовка по системата Progetto Italiano;
- 70ч. / 60 мин. за ниво при група; 50ч./60 мин. – индивидуално.
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- 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/87826/italianski-ezik---kursove-i-individualni-uroci

Френски език - курсове и индивидуални уроци
Курсове и индивидуални уроци по френски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
- Подготовка по 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/87825/frenski-ezik----kursove-i-individualni-uroci

Испански език - курсове и уроци
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/87824/ispanski-ezik---kursove-i-uroci

Слушалки VYKON MQ44 с микрофон
Слушалки VYKON MQ44 с микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/87823/slushalki-vykon-mq44-s-mikrofon

Слушалки VYKON MQ55 с микрофон
Слушалки VYKON MQ55 с микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/87822/slushalki-vykon-mq55-s-mikrofon

Слушалки Genius HS-200C
Слушалки Genius HS-200C, микрофон, BULK
http://obiavidnes.com/obiava/87821/slushalki-genius-hs-200c
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**0882551735*** -фини шпакловки.на корекни цени.
***0882551735***
-фини шпакловки.
-гипсова шпакловка.
-латекс.
-топлоизолация.
-обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
-гипсова мазилка.
-пръскана мазилка.
-минерални мазилки.
-замазки.
-зидария.
-бързо, корекно, разумни цени, гарантирано качество.
-майстор с дългодишна практика в строителните услги.започване веднага.часно лице.0882551735
За контакт:
МАЙСТОР-ЧАСНО ЛИЦЕ
Тел: 0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/87820/0882551735--fini-shpaklovkina-korekni-ceni

Слушалки Nokia WH-520
Слушалки Nokia WH-520, червен
http://obiavidnes.com/obiava/87819/slushalki-nokia-wh-520

10.1" (25.65cm) Prestigio Visconte 2
10.1" (25.65cm) Prestigio Visconte 2, IPS дисплей, двуядрен Celeron N2806 1.60 GHz, 2GB RAM, 32 GB вградена памет
(+microSDHC слот), Wi-Fi 802.11n, Windows 8.1, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/87818/101-2565cm-prestigio-visconte-2

Flip Cover за Nokia Lumia 530
Flip Cover за Nokia Lumia 530, зелен
http://obiavidnes.com/obiava/87817/flip-cover-za-nokia-lumia-530

Flip Cover за Nokia Lumia 530
Flip Cover за Nokia Lumia 530, оранжев
http://obiavidnes.com/obiava/87816/flip-cover-za-nokia-lumia-530

Flip Cover за Nokia Lumia 530
Flip Cover за Nokia Lumia 530, сив
http://obiavidnes.com/obiava/87815/flip-cover-za-nokia-lumia-530

Flip Cover за Nokia Lumia 930
Flip Cover за Nokia Lumia 930, черен
http://obiavidnes.com/obiava/87814/flip-cover-za-nokia-lumia-930

Flip cover за Nokia XL
Flip cover за Nokia XL, черен
http://obiavidnes.com/obiava/87813/flip-cover-za-nokia-xl

Flip Cover за Nokia X
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Flip Cover за Nokia X, бял
http://obiavidnes.com/obiava/87812/flip-cover-za-nokia-x

Flip Cover за Nokia X
Flip Cover за Nokia X, черен
http://obiavidnes.com/obiava/87811/flip-cover-za-nokia-x

Заден капак Nokia Lumia 1020
Заден капак Nokia Lumia 1020, черен
http://obiavidnes.com/obiava/87810/zaden-kapak-nokia-lumia-1020

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/87809/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Заден капак Nokia Lumia 520
Заден капак Nokia Lumia 520, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/87808/zaden-kapak-nokia-lumia-520

Заден капак Nokia Lumia 720
Заден капак Nokia Lumia 720, бял
http://obiavidnes.com/obiava/87807/zaden-kapak-nokia-lumia-720

Заден капак Nokia Lumia 720
Заден капак Nokia Lumia 720, черен
http://obiavidnes.com/obiava/87806/zaden-kapak-nokia-lumia-720

Заден капак Nokia Lumia 820
Заден капак Nokia Lumia 820, жълт
http://obiavidnes.com/obiava/87805/zaden-kapak-nokia-lumia-820

Заден капак Nokia Lumia 820
Заден капак Nokia Lumia 820, черен
http://obiavidnes.com/obiava/87804/zaden-kapak-nokia-lumia-820

квалифициран и неквалифициран персонал за работа
Предлагаме всякакъв вид работа в Чехия за, мъже, жени, семейства до 55 г. позиций за които не е необходима
квалификация-складове за сортиране на плодове, за 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, , перални, печатници, европалети, бирена фабрика.Селско стопанствозаплата 700-950 евро
позиций за които е нужна съотвентната квалификация-шивачки-850-900евроСтроители майстори-1300-1500
евро.Заварчици СО2, аргон, електрод1000-1500 евро шлосери- 1000 евро, електрокаристи 1100 евро и много друга
работа.Навсякъде се работи с договор, осигурено спане, аванси..Не е нужно знание на език.Заминаване веднага,
посрещане, настаняване
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http://obiavidnes.com/obiava/87803/kvalificiran-i-nekvalificiran-personal-za-rabota

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/87802/stroiteli-i-obshti-rabotnici-chehiya

Набор на строители
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/87801/nabor-na-stroiteli

Заден капак Nokia Lumia 925
Заден капак Nokia Lumia 925, бял
http://obiavidnes.com/obiava/87800/zaden-kapak-nokia-lumia-925

Машини под наем за пране на килими, мокети, тапицерии
Екстрактор TMB P 25 – Mашина, която впръсква и едновременно с това изсмуква.Подходяща за пране на матраци,
дивани, мокети, килими, столове, автомобилни седалки и тапицерии, почиства идеално петна от кръв, вино, кафе.
http://obiavidnes.com/obiava/87799/mashini-pod-naem-za-prane-na-kilimi-moketi-tapicerii

Машини под наем за пране на килими, мокети, тапицерии
Екстрактор TMB P 25 – Mашина, която впръсква и едновременно с това изсмуква.Подходяща за пране на матраци,
дивани, мокети, килими, столове, автомобилни седалки и тапицерии, почиства идеално петна от кръв, вино, кафе.
http://obiavidnes.com/obiava/87798/mashini-pod-naem-za-prane-na-kilimi-moketi-tapicerii

Превод на документи от/на над 25 езика
Преводаческа агенция Нов Век извършва качествени преводи на Английски, Немски, Турски, Гръцки, Португалски,
Френски, Италиански, Испански, Арабски, Китайски, Иврит и много други езици. Заверки на преводи на документи от
чужбина и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на актове за раждане, дипломи, академични справки, нотариални актове, медицински
документи, свидетелства за съдимост, съдебни решения и други във всички държавни институции и чуждестранни
посолства в Република България.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/87797/prevod-na-dokumenti-otna-nad-25-ezika

Заден капак Nokia Shell 530
Заден капак Nokia Shell 530, зелен
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http://obiavidnes.com/obiava/87796/zaden-kapak-nokia-shell-530

Сатурн 2 ООД
Фирма Сатурн 2 ООД е създадена в края на 1991 год., с основна предмет на дейност – изграждане и ремонт на
силнотокова и слаботокови електрически инсталации. Фирмата започва дейността си, като ЕТ, но през 2003 год. се
преобразува в ООД. Основател, собственик и управител на дружеството е инж. Атанас Стамболиев. През годините
дружеството доказа, че е надежден и сигурен партньор в сферата на дейността си.
http://obiavidnes.com/obiava/87795/saturn-2-ood

Сатурн 2 ООД
Фирма Сатурн 2 ООД е създадена в края на 1991 год., с основна предмет на дейност – изграждане и ремонт на
силнотокова и слаботокови електрически инсталации. Фирмата започва дейността си, като ЕТ, но през 2003 год. се
преобразува в ООД. Основател, собственик и управител на дружеството е инж. Атанас Стамболиев. През годините
дружеството доказа, че е надежден и сигурен партньор в сферата на дейността си.
http://obiavidnes.com/obiava/87794/saturn-2-ood

светещи сувенирни свещи
сайт: www.sveteshtiboi.com
Базата, на която се произвеждат светещите бои на компанията ЛУКС НОКС, е луминофор от изключително високо
качество. Светещата в тъмното боя съответства на всички общоприети норми и показатели за безопасност.
Боядисаният със светеща боя предмет придобива ефекта на излъчване на светлина в тъмното. Акумулирайки
енергията на светлината през деня или от изкуствено осветление, изображението нанесено върху предмета започва да
свети през тъмната част на денонощието или при изключено осветление като отдава цялата акумулирана от него
енергия. Благодарение на иновационните технологии светещите бои светят до 6-10 часа, което позволява да се създават
уникални единични предмети или цели партиди от оригинални стоки.
http://obiavidnes.com/obiava/87793/sveteshti-suvenirni-sveshti

светеща боя за стъкло
сайт: www.sveteshtiboi.com
Базата, на която се произвеждат светещите бои на компанията ЛУКС НОКС, е луминофор от изключително високо
качество. Светещата в тъмното боя съответства на всички общоприети норми и показатели за безопасност.
Боядисаният със светеща боя предмет придобива ефекта на излъчване на светлина в тъмното. Акумулирайки
енергията на светлината през деня или от изкуствено осветление, изображението нанесено върху предмета започва да
свети през тъмната част на денонощието или при изключено осветление като отдава цялата акумулирана от него
енергия. Благодарение на иновационните технологии светещите бои светят до 6-10 часа, което позволява да се създават
уникални единични предмети или цели партиди от оригинални стоки.
http://obiavidnes.com/obiava/87792/sveteshta-boya-za-styklo

светеща боя за метал
сайт: www.sveteshtiboi.com
Базата, на която се произвеждат светещите бои на компанията ЛУКС НОКС, е луминофор от изключително високо
качество. Светещата в тъмното боя съответства на всички общоприети норми и показатели за безопасност.
Боядисаният със светеща боя предмет придобива ефекта на излъчване на светлина в тъмното. Акумулирайки
енергията на светлината през деня или от изкуствено осветление, изображението нанесено върху предмета започва да
свети през тъмната част на денонощието или при изключено осветление като отдава цялата акумулирана от него
енергия. Благодарение на иновационните технологии светещите бои светят до 6-10 часа, което позволява да се създават
уникални единични предмети или цели партиди от оригинални стоки.
http://obiavidnes.com/obiava/87791/sveteshta-boya-za-metal
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Заден капак Nokia Shell 530
Заден капак Nokia Shell 530, оранжев
http://obiavidnes.com/obiava/87790/zaden-kapak-nokia-shell-530

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/87789/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

Заден капак Nokia Shell 630/635
Заден капак Nokia Shell 630/635, жълт
http://obiavidnes.com/obiava/87788/zaden-kapak-nokia-shell-630635

Детективска Агенция Фокс-Детективски Услуги- За Цялата Страна
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/87787/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi--za-cyalata-strana

ТЪРГОВСКО ПРАВО - "ИЗКУПУВАМЕ" 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 !
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Освобождаваме от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското – фирмено право основните услуги, които кантората предлага са :
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/87786/tyrgovsko-pravo---izkupuvame-ad-sd-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojda

Заден капак Nokia Shell 630/635
Заден капак Nokia Shell 630/635, зелен
http://obiavidnes.com/obiava/87785/zaden-kapak-nokia-shell-630635

Продажба на Бизнес-Купуваме Активи на фирми пред фалит или несъстоятелност.
Продажба на Бизнес-Купуваме Активи на фирми пред фалит или несъстоятелност.
Купуваме ЕООД ООД със задължения по чл.129 т.1 чл.130 от Търговски Закон.
Купуваме Акционерни дружества-акции активи,със задължения,юридически проблеми.
Осигуряваме Ви нов собственик на проблемната фирма,прехвърлянето на фирмата отнема около 1 час,освобождаваме ви
от юридическа и финансова отговорност.
Ако очаквате налагане на запори,обезпечителни мерки или обявяване в несъстоятелност
на ЕООД ООД можем да ви осигурим Управител,при АД ЕАД Изпълнителен Директор.
При изпадане в несъстоятелност губите право да регистрирате нова фирма и да бъдете управляваш до живот-услугата
която предлагаме-ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА Управител Изпълнителен Директор ви освобождава от тоя проблем.
Нашата цел е да предоставим на клиентите ни качествени услуги на разумни цени и в максимално кратки срокове да
постигнем желаните резултати.
Посетете сайта на INVESTCONSULT GROUP INC.-http://www.investconsultgroup.eu/ и задайте Вашите конкретни въпроси
в контактната форма или се свържете директно с нас на посочените телефони:0897558320 0876746035 от цялата
страна.
http://obiavidnes.com/obiava/87784/prodajba-na-biznes-kupuvame-aktivi-na-firmi-pred-falit-ili-nesystoyatelnost

Продажба на Бизнес-Купуваме Активи на фирми пред фалит или несъстоятелност.
Продажба на Бизнес-Купуваме Активи на фирми пред фалит или несъстоятелност.
Купуваме ЕООД ООД със задължения по чл.129 т.1 чл.130 от Търговски Закон.
Купуваме Акционерни дружества-акции активи,със задължения,юридически проблеми.
Осигуряваме Ви нов собственик на проблемната фирма,прехвърлянето на фирмата отнема около 1 час,освобождаваме ви
от юридическа и финансова отговорност.
Ако очаквате налагане на запори,обезпечителни мерки или обявяване в несъстоятелност
на ЕООД ООД можем да ви осигурим Управител,при АД ЕАД Изпълнителен Директор.
При изпадане в несъстоятелност губите право да регистрирате нова фирма и да бъдете управляваш до живот-услугата
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която предлагаме-ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА Управител Изпълнителен Директор ви освобождава от тоя проблем.
Нашата цел е да предоставим на клиентите ни качествени услуги на разумни цени и в максимално кратки срокове да
постигнем желаните резултати.
Посетете сайта на INVESTCONSULT GROUP INC.-http://www.investconsultgroup.eu/ и задайте Вашите конкретни въпроси
в контактната форма или се свържете директно с нас на посочените телефони:0897558320 0876746035 от цялата
страна.
http://obiavidnes.com/obiava/87783/prodajba-na-biznes-kupuvame-aktivi-na-firmi-pred-falit-ili-nesystoyatelnost

Български език за чужденци
Езикова школа АБИЛИТИ предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски ,
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
Ако имате бизнес в България , купили сте си имот или просто сте решили да живеете тук , наложително е да говорите
български във вашите ежедневни контакти .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система , която се предоставя безплатно на курсистите .
Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е базирана на комуникативния подход и логическото
усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен материал . На курсистите се предоставя комплексно :
• Грамматика
• Фонетика
• Разговор
• Четене
• Слушане
При индивидуалното обучение методиката е съобразена с индивидуалните потребности , особености и професия на
курсиста . То се провежда в удобно за курсиста време , както и има вариант за посещения на преподавател във вашия
офис .
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
• общ курс по български
• бизнес курс
• разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
Продължителността на обучение за всяко ниво е 30 учебни часа / 15 академични / . два пъти в седмицата – 2 месеца .
Цената на академичен час / два учебни / е 20 лева.
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
За повече информация :
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/87782/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Бизнес английски- ПЪРВО ниво
Езикова школа Абилити организира обучение по бизнес английски - ПЪРВО ниво – индивидуално и в малки групи .
Часовете са съобразени със свободното време на курсистите . Занятията се провеждат по системата Market Leader –
Elementary .
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Цена 250 лв.Продължителност -50 учебни часа. В цената не е включена цената на учебника .
Предлагаме квалифицирани препсдаватели , аудио и видео уроци.
За повече информация :
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/87781/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

Френски език - Индивидуално обучение
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Френски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи , като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/87780/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/87779/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

СТАРТИРА курс по Немски език1-4ниво в Интер Алианс Стара Загора!!
Лицензираният Професионален център за обучение “Интер Алианс” Стара Загора Ви предлага курс по Немски език за
начинаещи и напреднали от І – ІV ниво. Всяко ниво обхваща 100 учебни часа и се работи по системата THEMEN
AKTUELL. В учебният процес наблягаме както на говорните умения, така и на граматическите занятия и писменото
владеене на езика. Възпроизвеждат се реални ситуации с диалози и разговор в група, развиващи способността да се
общува свободно. Броят на курсистите в група е от пет до осем човека, което позволява добра индивидуална работа с
всеки един курсист! Заповядайте при най-добрите! При квалифицираните преподаватели и съвременните методики по
чуждо езиково обучение.
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Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с Вашите
възможности и потребности. При индивидуалното обучение ще получите познания и за използваната терминология от
сферата на професионалната Ви реализация. Нашите преподаватели са филолози с богат опит в преподаването на
чужди езици, някой от които специализирали в чужбина. След всяко завършено ниво на обучение, центърът издава
заверено легитимно удостоверение за придобитите знания.Чуждият език отваря вратичка към света, а всяко
допълнително знание Ви прави по-свободен! Инвестирайте в бъдещето си с Интер Алианс!
За повече информация заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В
масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470
interalliance_stz@abv.bg, skype: interalliance_stz, http://interalliancestz.alle.bg , http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/87778/startira-kurs-po-nemski-ezik1-4nivo-v-inter-alians-stara-zagora

"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
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8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/87777/izkupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata-otgovornost-za-

Стартирай сега Курс по Английски език І-V ниво в Интер Алианс!
Лицензираният Център за Професионално Обучение ИНТЕР АЛИАНС Ви предлага специализирано обучение по Английски
език за начинаещи и напреднали от І – V ниво в 100 учебни часа.Гарантираме висок стандарт в обучението и реални
резултати! Ние сме езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждоезиковото
обучение.При нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на
съответния език. Издаване на легитимно удостоверение, съгласно МОН.
Системата “New Headway” е актуална и комуникативна, развива бързо говорни умения.Всички учебни помагала са
осигурени от нас. Използва се учебник, учебната тетрадка, както и допълнителни материали, подбрани според нуждите
и интересите на курсистите с цел по-бързото им приобщаване към езика. В обучението са включени и аудио материали,
които разнообразяват часовете и обогатяват познанията на курсистите за английската реч и култура.Броят на
курсистите в група е от пет до осем човека, което позволява добра индивидуална работа с всеки един! Вечерни, дневни,
съботно-неделни групи!
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с Вашите
възможности и потребности. За да откликнем на персоналните нужди на всеки един от Вас, без да се налага да
жертвате от служебните ангажименти или личните Ви планове! Чуждият език отваря вратичка към света, а всяко
допълнително знание Ви прави по-свободен! Инвестирайте в бъдещето си с Интер Алианс!
Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до
бизнес-входа на Верея/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470, interalliance_stz@abv.bg, skype:interalliance_stz
,http://interalliancestz.alle.bg
http://www.interalliance.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/87776/startiray--sega---kurs-po-angliyski-ezik--v-nivo--v-inter-alians

Фирмено езиково обучение в “Интер Алианс” Стара Загора!
Превърнете Вашите служители в модерни професионалисти и накарайте конкуренцията да Ви завижда! Предлагаме Ви
езиково обучение на над десет езика,Технически и Бизнес Английски и компютърно обучение.В удобно за вас време и
място! С отстъпки!
Интер Алианс е езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото обучение.При
нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на съответния език.
Всички учебни материали са предоставени от нас.Използва се учебник, учебна тетрадка, аудио записи, както и
допълнителни материали подбрани според нуждите и интересите на курсистите с цел по-бързото им приобщаване към
езика и преодоляване на езиковата бариера при разговор. Прилагат се и междинни тестове. Преминаването на всяко ниво
дава възможност за сертифициране по стандартите определени от Европейската езикова рамка. Нашият подход
предвижда езиково обучение в малки групи между 4 и 8 човека и индивидуално обучение,съобразено с вашия график.Така
може да сте сигурни, че сте получили личното внимание, необходимо за постигане на Вашите цели. Нашите
преподаватели са отбрани специалисти, които ще Ви представят не само граматиката и лексиката на езика, но и
неговата красота на произношение. Активно участие на курсистите в учебния процес. Ангажираността на всеки един
чрез диалози, упражнения и игрови роли, допринася за неусетното усвояване на новия език. Издаваме легитимно
удостоверение, съгласно МОН!
Инвестирайте в своите служители ,за да спечели Вашият Бизнес!
За повече информация, заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” 96, вх.Б, ет.1, /В
масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове./; тел.042/605363; 0895/62-24-70,
interalliance_stz@abv.bg, skype: interalliance_stz, http://interalliancestz.alle.bg, http://www.interalliance.bg.ОЧАКВАМЕ ВИ!
http://obiavidnes.com/obiava/87775/firmeno-ezikovo-obuchenie-v-inter-alians-stara-zagora

Заден капак Nokia Shell 630/635
Заден капак Nokia Shell 630/635, оранжев
http://obiavidnes.com/obiava/87774/zaden-kapak-nokia-shell-630635

ЕЗИКОВО, КОМПЮТЪРНО И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ с ИНТЕР АЛИАНС!
Гаранция за безкомпромисно качество!
ИНТЕР АЛИАНС – доказан лидер в езиковото и компютърното обучение – вече 15 години предлага на своите клиенти
максимално качествено, гъвкаво и ефективно обучение по Английски, Немски, Френски, Испански, Италиански, Руски,
Гръцки, Турски, Полски,Чешки,Румънски,Арабски,Португалски, Холандски, Норвежки, Шведски , Японски, Китайски и
други европейски и редки езици.
Компютърно обучение: Word, Excel, Power point, Access, Photoshop, CorelDraw, AutoCad, ArchiCad, 3DStudioMax,
WebDesign, SolidWorks, Adobe Illustrator, InDesing и др.
Професионални обучения: Счетоводство, ТРЗ и Личен състав, Валутен касиер,Офис-асистент , Екскурзоводи,
Аниматори. Работим с доказано ефективни учебни системи и високо квалифицирани преподаватели. Предлагаме обучение
в малки групи, в удобно за Вас време: дневни, вечерни, съботно-неделни варианти. Предлагаме и индивидуално обучение, по
график съобразен с Вас. След успешно приключване на курса, издаваме сертификат по образец на МОН и Европейската
езикова рамка. Преференциални цени и отстъпки за корпоративни,фирмени обучения. Чуждият език отваря вратичка
към света, а всяко допълнително знание Ви прави по-свободен! Инвестирайте в бъдещето си с Интер Алианс!
За повече информация заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” 96, вх.Б, ет.1 /В
масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с/у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470,
interalliance_stz@abv.bg, skype: interalliance_stz., http://interalliancestz.alle.bg, http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/87773/ezikovo-kompyutyrno-i-profesionalno-obuchenie-s-inter-alians-garanciya-za-bezkomp

Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Имате желание да зарадвате съпругата си?
Ето имате шанс като закупите от нашият артикул -кухненско ренде.
Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
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С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на кухненското ренде.
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване.
Безопасен за деца
Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци с различни по големина форми.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.Цена 59лв
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
Интернет магазини
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/87772/nayser-dayser-kuhnensko-rende---pomoshtnik-na-vsyaka-domakinya

Дарсонвал за козметични салони, така и за домашно ползване
Дарсонвал за козметични салони, така и за домашно ползване
Предназначен както за професионална употреба от козметични салони, така и за домашно ползване
Характеристики:
Апаратът включва 4 приставки (електрода), които се подменят в зависимост от мястото на третиране.
Интензитетът на работа може да се променя според чувствителността на кожата.
Дарсонвализацията е лечебен метод.
Чрез нея се получава дразнене на нервните окончания и на нервните апарати в кожата и по рефлекторен
път се причинява кратко свиване на кръвоносните съдове, последвано от продължителното им разширение и засилване на
притока на кръв в кожата,
което води до подобряване на обмяната на веществата в нея. Токът на Дарсонвала намалява възбудимостта на нервните
окончания в кожата,
които възприемат болката и има обезболяващ ефект. В резултат на всичко това тонусът на кожата и подлежащите
тъкани се повишава,
увеличава се еластичността на кожата и на стените на кожните съдове, подобрява се дейността на мастните жлези.
Високочестотният ток,
действа антисептично на кожата, т.е. унищожава бактериите, които могат да предизвикат възпаления,
облекчава самите възпаления и стимулира кръвообращението на кожата. Резултатът е по-свежа, по-чиста и
по-тонизирана кожа.
Процедурите с дарсонвал трябва да бъдат част от всяко почистване на кожата.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/87771/darsonval-za---kozmetichni-saloni-taka-i-za-domashno-polzvane

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.
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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.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/87770/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

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.
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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/87769/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Детоксикатор
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 275лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА !
КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 450.00 лв., Вие получавате като БОНУС : .
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ +
АЛУМИНИЕВ, ЗАКЛЮЧВАЩ СЕ КУФАР / 36лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР -275лв, 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 !
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/87768/detoksikator

Испански език - курсове и уроци
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/87767/ispanski--ezik---kursove-i-uroci

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
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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/87766/bel-i-istoriya-za-matura-i-kandidat-studenti

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/87765/himiya-i-biologiya-za-matura-i-kandidat-studenti

Матура по всички предмети
Курсове и индивидуални уроци за матура по БЕЛ и всички избираеми предмети за матура. Целогодишна подготовка за
ученици в 11 и 12 клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия
учебен материал и регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график
за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Записване до 01.10! Изпитаният
начин да получите отлична оценка на матурите! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/87764/matura-po-vsichki-predmeti

Заден капак Nokia Shell 630/635
Заден капак Nokia Shell 630/635, син
http://obiavidnes.com/obiava/87763/zaden-kapak-nokia-shell-630635

Заден капак Nokia Shell X
Заден капак Nokia Shell X, жълт
http://obiavidnes.com/obiava/87762/zaden-kapak-nokia-shell-x

Заден капак Nokia Shell X
Заден капак Nokia Shell X, зелен
http://obiavidnes.com/obiava/87761/zaden-kapak-nokia-shell-x

**0882551735*** -фини шпакловки.на корекни цени.
0882551735
фини шпакловки.
гипсова шпакловка.
латекс.
топлоизолация.
обръщане покрай дограма и врати,с поставияне на лайсни или измазване.
минерални мазилки.
гипсова мазилка.
пръскана мазилка.
замазки.
зидария.
МАЙСТОР С ДЪЛГОДИШНА ПРАКТИКА В СТРОИТЕЛСТВОТО.
КОРЕКНО.
КАЧЕСТВЕНО.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА.
0882551735 0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/87760/0882551735--fini-shpaklovkina-korekni-ceni
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Заден капак Nokia Shell X
Заден капак Nokia Shell X, червен
http://obiavidnes.com/obiava/87759/zaden-kapak-nokia-shell-x

Калъф тип джоб Nokia CP-593
Калъф тип джоб Nokia CP-593, бял
http://obiavidnes.com/obiava/87758/kalyf-tip-djob-nokia-cp-593

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

Захранване за преносими компютри
Захранване за преносими компютри, Samsung AD-6019, 19V/60W/3.16A
http://obiavidnes.com/obiava/87686/zahranvane-za-prenosimi-kompyutri

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

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
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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

КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК – A1
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/87757/kurs-po-nemski-ezik--a1

Курс по английски език - Intermediate
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език, B1. По време на обучението се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се акцентира
върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до
20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Цена 250 лв. Начало: 23.09.2014г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 10 лв. на час.
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/87756/kurs-po-angliyski-ezik---intermediate

Вечерен курс по бразилски португалски за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по бразилски португалски А1. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 учебни часа, вторник и петък от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 30.09.2014г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
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ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/87755/vecheren-kurs-po-brazilski-portugalski-za-nachinaeshti

Френски език за средно напреднали
Учебен център Орбис организира вечерен курс по френски език, ниво B1. По време на обучението се развиват всички
езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се
акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Часовете се провеждат два пъти седмично, понеделник и
четвъртък от 18.30 до 20.30, общо 60 учебни часа. Цена 230 лв. Начало: 29.09.2014г
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/87754/frenski-ezik-za-sredno-naprednali

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

Интернет магазин за Apple продукти
NovMac.com е интернет магазин официално оторизиран за продажба на Apple продукти онлайн. Никога не е било по-лесно
да поръчате Вашият Mac, където и да сте в България! Поръчайте онлайн MacBook Pro, MacBook Air ,iMac, Mac mini,
iPod, iPad и много аксесоари! Нови продукти предлагани официално на българския пазар на най-добри цени! Актуални
промоции, доставка до посочен адрес. Продуктите са с международна гаранция!
Контакти
тел: 02/439 09 93
e-mail: office@novmac.com
адрес: гр. София, бул. Евлоги Георгиев N:99
http://novmac.com
http://obiavidnes.com/obiava/87753/internet-magazin-za-apple-produkti

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/87752/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/87680/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi
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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

Изкопни услуги със самосвали, мини багери и бобкат
Транспортни
услуги
с
мерцедес
самосвал
до
5т
.Доставка
на
всякакви
видове
строителни
материали-пясък,филц,дренажен камък,скална маса,земновлажен бетон,пернишки и домбаски въглища,дърва и др.
материали.Извозване и доставка на земни маси.Легално извозване на строителни и битови отпадъци.Къртене и чистене
на
бетон,тухла,теракот,фаянс
и
др.Услуги
с
минифадрома
бобкат
753-товарене,насипи,подравняване,изкопи,снегопочистване и др.0898611905.www.bob-cat.info
http://obiavidnes.com/obiava/87751/izkopni-uslugi-sys-samosvali-mini-bageri-i-bobkat

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

Метални пощенски кутии за входове
Фирма Каракашев и Син ЕООД предлага на вашето внимание МЕТАЛНИ ПОЩЕНСКИ КУТИИ ЗА ВХОДОВЕ от много
високо качество, конкуриращо се със световните компании производителки на врати и метални изделия от този вид!
Нашата фирма предлага - Метални пощенски кутии за входове, които са предназначени за монтаж в къщи, офиси и други
жилищни сгради.
Металните пощенски кутии са предназначени за монтаж на входни врати от сорта на: блиндирани врати, метални
врати без тези врати за мазета на жилищни и офис сгради, къщи, складови бази, магазини и т.н.
За повече информация: http://www.xn--80aabcdic5abbc2a1ad7be9a.com
http://obiavidnes.com/obiava/87750/metalni-poshtenski-kutii-za-vhodove

Метални решетки
МЕТАЛНИ РЕШЕТКИ от лидера при производството на врати - Каракашев и Син ЕООД. Фирмата предлага на вашето
внимание изработка на метални решетки за всякаквни видове и модели прозорци тераси и метални решетки за различни
търговски обекти. Трябва да се вземе предвид, че нашите метални решетки се изработват от метални профилни
квадрати с различен размер, модел и шарка. Като се монтират до грунд и/или се боядисват с боя.
За повече информация: http://www.xn--80aabcdic5abbc2a1ad7be9a.com
http://obiavidnes.com/obiava/87749/metalni-reshetki

Ние предлагаме най-качествените Блиндирани Врати (метални врати) в България!
„Каракашев и Син” ЕООД предлага стилни блиндирани врати (метални врати) в доста голям гама от цветове, размери,
вид и цени, с който всеки един клиент може да получи желаната врата за своя дом. Ние сме производители на
блиндирани врати с около 20 години опит в бранша и затова трябва да знаете, че монтирането на нашите блиндирани
врати се извършва от наши квалифицирани специалисти, който ще дойдат лично до вашето жилище да вземат точните
размери за желаните от Вас врати, метални решетки или метални пощенски кутии.
За повече информация: http://www.xn--80aabcdic5abbc2a1ad7be9a.com
http://obiavidnes.com/obiava/87748/nie-predlagame-nay-kachestvenite-blindirani-vrati-metalni-vrati-v-bylgariya

Изберете нашите метални врати
МЕТАЛНИ ВРАТИ (БЛИНДИРАНИ ВРАТИ) – като за начало искаме да ви информираме, че висококачесвени метални
врати (блиндирани врати) не се използват единствено в корпоративните предпиятия и високо охраняемите сгради. В
наши дни е често срещано врати от следните видове: блиндирани врати, метални врати, метални решетки, входни
врати,врати за мазета да бъдат използвани в апартаменти, хотели, мотели, жилищни сгради, офиси и дори във всякакъв
вид къщи. Също така са налице редица причини защо блиндираните метални врати са рентабилни и полезни като цяло за
всички тези сгради.
За повече информация: http://www.xn--80aabcdic5abbc2a1ad7be9a.com
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http://obiavidnes.com/obiava/87747/izberete-nashite-metalni-vrati

Висококачествени блиндирани врати
Каракашев и Син ЕООД е фирма производителка на висококачествени БЛИНДИРАНИ ВРАТИ (МЕТАЛНИ ВРАТИ),
МЕТАЛНИ РЕШЕТКИ, МЕТАЛНИ ПОЩЕНСКИ КУТИИ И МОНТАЖ ВРАТИ, за вашия дом, офис, склад, и т.н.
Компанията има изключително надеждни ВРАТИ ЗА МАЗЕТА, които служат много добре както за вашия дом така и за
вашите бизнес сгради. Нашите врати могат да бъдат с покритие фолио, грунд, прахово боядисване или покрити с
фурнир.
За повече информация: http://www.xn--80aabcdic5abbc2a1ad7be9a.com/
http://obiavidnes.com/obiava/87746/visokokachestveni-blindirani-vrati

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

Купува коли .части
Купува коли за скрап/бракуване/ на място за София, издава веднага документи за дерегистрация в КАТ и данъчна служба,
плаща на място, има възможност в рамките на деня, работим без почивен ден.
тел 02/9465436, 02/4410524,
M tel-0887901663
Globul-0898980369
Vivatel- 0876029495
http://obiavidnes.com/obiava/87745/kupuva-koli-chasti

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

"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/87744/izkupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata-otgovornost-za-
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Английски език – подготовка за матура
Езикова школа Абилити предлага индивидуална и в малки групи подготовка за матура по английски език . Занятията са
два пъти седмично по 4 учебни часа . Предлагаме и вариант в събота и неделя .
Подготовката включва :
- Работа върху основните умения четене с разбиране , слушане , писане и говорене
- Подготовка върху програмата за Държавен зрелостен изпит .
- Задълбочена работа в областта на граматиката , лексиката и стилистиката , както и върху практическото им
прилагане на предстоящия зрелостен изпит .
- Пробни изпити
- Оценяване и рецензии
Графикът на занятията е съобразен с времето на учениците .
Предлагаме :
Курс от 130 уч. часа
Курс от 90 уч. часа
Курс от 60 уч. часа
Индивидуален курс по индувудуакен учебен план .
Интензивността зависи от показаното от учениците на тест за входящо ниво . Тестът е безплатен и се провежда в
дните от понеделник до петък .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 02/953 08 87 ; 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/87743/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
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компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по английски ,немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски ,.
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
- Индивидуално обучение в офиса,
- Фирмено обучение във Вашия офис.
- Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 02/953 08 87 ; 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/87742/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

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

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/87741/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
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- Разговорни езикови курсове за поддържане на постигнатата езикова компетентност.
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски , български език
за чужденци .
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 02/953 08 87 ; 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/87740/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

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

Превод и легализация на дипломи и академични справки
Преводаческа агенция Нов Век извършва стандартни, бързи и експресни преводи на Английски, Немски, Турски, Гръцки,
Португалски, Френски, Италиански, Испански, Арабски, Китайски, Иврит и много други езици. Заверки на преводи на
документи от чужбина и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на актове за раждане, дипломи, академични справки, нотариални актове,
медицински документи, свидетелства за съдимост, съдебни решения и други във всички държавни институции и
чуждестранни посолства в Република България.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/87739/prevod-i-legalizaciya-na-diplomi-i-akademichni-spravki

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/87738/7-klas---kursove-i-individualni-uroci

Испански език - матура и КС
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти и матура 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!
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http://obiavidnes.com/obiava/87737/ispanski-ezik---matura-i-ks

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/87736/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
начин да учите право или друга хуманитарна специалност!Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/87735/bel-i-istoriya-za-matura-i-kandidat-studenti

Ремонт на покриви-София
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0888 432 962- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/87734/remont-na-pokrivi-sofiya

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

Превоз на покъщнина,мебели,лични вещи,черна и бяла техника,офис обзавеждане,домашно
имущество с подходящи товарни автомобили.0877663995 / 0898874253 / 02/4890390
Превоз и пренасяне на мебели, багаж, покъщнина, лични вещи с перфектно чист камион.
Транспортни услуги в София и страната. Товарен транспорт с камион - МЕБЕЛОВОЗ с обем 18куб.м. и дължина на
товарната част 4,5 метра. Камиона е изцяло тапициран от вътрешна страна, което предпазва от повреди Вашето
обзавеждане. Камиона е оборудван с колани за връзване към стените на фургона. При необходимост осигуряваме хамали.
Превоз на обзавеждане, мебели, багаж, черна и бяла техника от жилища, квартири, офиси, магазини, складове.
Възможност за експресни доставки на багаж и стоки до всяка точка в ЕС. Коректност. Тел за връзка: 02/4890390 /
0877663995 / 0898874253. Сайт: http://valtrans.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/87733/prevoz-na-pokyshtninamebelilichni-veshticherna-i-byala-tehnikaofis-obzavejdanedoma

Nokia 515
Nokia 515, бял, поддържа 2 sim карти, 2.4" (6.096 cm), 5Mpix camera, Nokia X, 2 г. гаранция

Страница 61/81

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

28.09.2014

http://obiavidnes.com/obiava/87631/nokia-515

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/87732/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/87731/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

"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
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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
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http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/87730/izkupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata-otgovornost-za-

Набор на майстири строители
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/87729/nabor-na-maystiri-stroiteli

Нови 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/87728/novi-rabotni-poziciy

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
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

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/87727/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/87726/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

Търся надомна работа
Търся надомна работа без вредни изпарения,по възможност да е някакво производство.
http://obiavidnes.com/obiava/87725/tyrsya-nadomna-rabota

Търся работа като невъоръжена охрана
На 55 години съм и имам удостоверение за изкаран курс за охранител в"СОТ 161"ЕООД и над 6 години опит в
охранителната дейност.Разполагам и с документ за изкаран курс по безопасно боравене с огнестрелно оръжие в"Селена
52"ЕООД.Сега търся работа,като невъоръжена охрана близо до Люлин,за минимум 450 лева заплата НЕТО на трудов
договор,на график или само нощем или на 24 часа дежурство - 72 почива.Искам,ако има възможност,да давам и
допълнителни дежурства - един ден да почивам в седмица,ми е достатъчно.
http://obiavidnes.com/obiava/87724/tyrsya-rabota-kato-nevyoryjena-ohrana

Давам стая от 3 - стаен апартамент под наем
Люлин 2,давам стая под наем с включени разходи4 за 230 лева със свалени радиатори,на ученички,студентки или жени до
45 години непушачки.
http://obiavidnes.com/obiava/87723/davam-staya-ot-3---staen-apartament-pod-naem

Искам да се запозная с жена от 43 до 50 години
На 55 години съм и до себе си искам да имам мъжко момиче.Да сме взаимозаменяеми в домакинската работа и в
преодоляване на житейското злободневие.Не възприемам жена с наднормено тегло,тя трябва да има стил на
обличане,да се поддържа без маниакалност.Задължително да имаме допирни точки в областта на литература,музика,в
обич към децата,цветя и кучета.Желателно е да няма претеснения да изрази позиция,но с усет:къде,кога,какво и колко
може да очаква.Истината е ключ към кристални взаимоотношения и себераздаване.
http://obiavidnes.com/obiava/87722/iskam-da-se-zapoznaya-s-jena-ot-43-do-50-godini

Предлагам голото си тяло Лично за Вас Според какво искате!
Предлагам секс забавления пред домашната ми камера. Свалям всичко ако се съберете повече и съм на кеф. Също може
да се сприятелим ако ми допада вашата компания!
http://obiavidnes.com/obiava/87721/predlagam-goloto-si-tyalo-lichno-za-vas-spored-kakvo-iskate

Санитарен фаянс и обзавеждане за баня! Строителни материали, топлоизолации, фаянс, теракот,
гранитогрес от Сико!
Строителни материали и обзавеждане за баня- фаянс, теракот, гранитогрес, паркет и топлоизолации от Сико! Мебели
за баня, смесители, мазилки за Вашия ремонт от Сико!
http://obiavidnes.com/obiava/87720/sanitaren-fayans-i-obzavejdane-za-banya-stroitelni-materiali-toploizolacii-fayan

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 само на посочения телефон:00420774535951
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http://obiavidnes.com/obiava/87719/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-i-posrednici-v

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,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 само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/87718/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-i-posrednici-v

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,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 само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/87717/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-i-posrednici-v

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,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 само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/87716/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 само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/87715/chehiya-garantirana-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-i-posrednici-v-by

СИГУРНА РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
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Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,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 само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/87714/sigurna-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-v-bylgariya

ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА РАБОТА В ЧЕХИЯ-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/87713/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 само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/87712/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 само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/87711/chehiya-garantirana-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-i-posrednici-v-by

Баничарница Собствено Производство
Фирма занимаваща се със производство на хляб и хлебни изделия предлага на своите клиенти над 70 вида закуски
произведени в баничарница собствено производство.Кифли,гевреци,козунаци,понички,кремки и др.Солени закуски и 10 вида
баници и погачи.БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА.
http://obiavidnes.com/obiava/87710/banicharnica-sobstveno-proizvodstvo

Корпоративно обучение по английски ,български , немски , руски
Езикова школа Абилити организира
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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/87709/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--nemski--ruski

Болгарский язык для иностранцев
Школа иностранных языков АБИЛИТИ организует индивидуальное и групповое обучение по болгарскому языку для
русскоговорящих . Обучение проводится на русском языке. Наши занимания от начального уровня (А1) до уровня эксперта
(С2).
Если Вы ведете бизнес в Болгарии, купили недвижимость, ездите на отдых, то обязательно нужно говорить на
болгарском .
В процессе обучения на курсах болгарского языка Вы сможете не только изучить язык, но и познакомиться с
особенностями, нравом и бытом болгарского народа.
Интересно изучать язык, с которым есть общий алфавит и в котором слова читаются так же, как у русского, но имеют
другое значение.
На курсах происходит ознакомление курсистов с общественными, культурными, экономическими и историческими
реалиями Болгарии, с целью максимально комфортной и быстрой адаптации в языковой среде.
Для обучения Вам не надо покупать учебник , т.к. наша школа предлагает свою систему обучения и методику.
Наша методика , которая предлагаем -очень современяя и актуальная . Она
заключается в совмещении коммуникативного подхода с логическим и естественным освоением необходимого
лексико-грамматического и фонетического материала .
Обучение предусматривает комплекс аспектов:
• Грамматика
• Фонетика
• Практика речи
• Чтение
• Аудирование
При индивидуальном обучении, методика выстраивается с учетом Ваших пожеланий. Индивидульное обучение может
проводиться в офисе курсиста в удобное для Вас время.
Школа Абилити предлагает несколько программ обучения на курсах болгарского языка:
• общий курс болгарского
• курс делового болгарского
• разговорный курс для усовершенствования навыков владения болгарским языком .
Длительность каждого уровня обучения 20 академических часов (2 месяца).
По окончании программы выдается свидетельство, с указанием курса и количества часов.
Учебные пособия входят в цену курса обучения.
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. (02)953 08 87
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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/87708/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
Езикова школа Абилити предлага групово и индивидуално обучение по английски, немски , френски и руски за всички нива.
Подготовка за сертификати .
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
3 месеца /неинтензивен курс/,
1 месец /интензивен курс/
Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Цена от 100 лв. на ниво.
Посещенията са
2 пъти в седмицата по 3 уч. часа - от понеделник до петък
съботно-неделен вариант.
Курсовете са съобразени със свободното време на обучаващите се.
Предлагаме и индивидуално обучение. Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително
съставен учебен план.
Предлагаме
- съвременно оборудвани учебни зали,
квалифицирани преподаватели
-отлични възможности за обучение
Удостоверение за покрито ниво
Безплатни тестове
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 02/953 08 87 ; 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/87707/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

Сугестопедия за деца и възрастни. Сугестопедия английски.
Езиков център Вихровения предлага иновативно езиково обучение по метода сугестопедия. Подходящо е за деца и
възрастни и предлага по-ефективен и приятен начин за научаване на чужд език. Сугестопедия английски и много други
езици, разгледайте сайта ни за повече информaция за курсовете.
http://obiavidnes.com/obiava/87706/sugestopediya-za-deca-i-vyzrastni-sugestopediya-angliyski

Качествени камини. Най-изгодните цени на камини!
Висококачествени камини за най-изгодните цени в България. Разгледайте разнообразие от модели камини на достъпни
цени.
http://obiavidnes.com/obiava/87705/kachestveni-kamini-nay-izgodnite-ceni-na-kamini

Рекламни материали- чадъри, usb, силиконови гривни
Фирмата предлага богат асортимент от рекламни материали. Изберете от разнообразие от рекламни usb, рекламни
чадъри или силиконови гривни. Още стотици рекламни артикули на невероятни цени. Лидер в продажбата на рекламни
материали за България.
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http://obiavidnes.com/obiava/87704/reklamni-materiali--chadyri-usb-silikonovi-grivni

Рекламни материали- чадъри, usb, силиконови гривни
Фирмата предлага богат асортимент от рекламни материали. Изберете от разнообразие от рекламни usb, рекламни
чадъри или силиконови гривни. Още стотици рекламни артикули на невероятни цени. Лидер в продажбата на рекламни
материали за България.
http://obiavidnes.com/obiava/87703/reklamni-materiali--chadyri-usb-silikonovi-grivni

ТЪРГОВСКО ПРАВО - Покупко - Продажба на Фирми със Задължения ... Предлагаме
Перфектно Съдействие за Освобождаване от Солидарната Отговорност !!!
Адвокатска кантора Търговско Право - ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно
Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското – фирмено право основните услуги, които кантората предлага са :
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
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10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/87702/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya--predlagame-perf

"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/87701/izkupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata-otgovornost-za-
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"ИЗКУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, СД, АД, ЕАД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ + ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ
СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
Адвокатска кантора Търговско Право - ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно
Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското – фирмено право основните услуги, които кантората предлага са :
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
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/87700/izkupuvame-eood-ood-sd-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnat

Санитарен фаянс и обзавеждане за баня! Строителни материали, топлоизолации, фаянс, теракот,
гранитогрес от Сико!
Строителни материали и обзавеждане за баня- фаянс, теракот, гранитогрес, паркет и топлоизолации от Сико! Мебели
за баня, смесители, мазилки за Вашия ремонт от Сико!
http://obiavidnes.com/obiava/87699/sanitaren-fayans-i-obzavejdane-za-banya-stroitelni-materiali-toploizolacii-fayan

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/87698/3d-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/87697/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Работа в Чехия
Мъже , жени , семейства до 55 години за работа в Чехия като неквалифициран персонал на следните позиции : складове
на Кауфланд , Теско , Лидл , Билла , Алберт , Пени маркет , бирена фабрика , завод за Кока Кола , склад за пакетиране на
санитарни продукти , сортиране на хранителни стоки , персонал за почистване , пекарна , месокомбинат , сладкарски цех
, цех за кисело мляко , фабрика за парфюми , завод за шоколад , оранжерии , завод за производство на пластмасови
изделия , общи работници и др . Заплата от 700 - 900 евро в зависимост от позицията.
Квалифициран персонал : строители , заварчици , шлосери , цех за сухо боядисване ( лаковна) , монтажници на алуминиева
и ПВЦ дограма , електро и мотокаристи . Заплата от 900 - 1400 евро в зависимост от позицията.
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Трудов договор , социални и здравни осигуровки . Седмичен аванс от 1000 - 1500 крони ( 40 – 60 евро ) до първа заплата ,
която е на 10-то число на следващия месец за предходния, осигурена квартира ( на места безплатна ) . Не се изисква език
. Да се свързват с нас хора само с нагласа за дългосрочна работа .
За ваше спокойствие и сигурност сме осигурили транспорт, с който Ви откарват директно до работодателя, без да Ви
изпращат от София на автобуса и да се притеснявате, дали след като пристигнете ще Ви посрещне някой там .Телефон
за контакт: 0876460131 0896598261
http://obiavidnes.com/obiava/87696/rabota-v-chehiya

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/87695/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/87694/chehiya---stroitelni-rabotnici

Investconsult Group business corporate law-КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ
УСЛОВИЯ ИЗГОДНИ ЗА ВАС.
INVESTCONSULT GROUP INC.-КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД-Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със
задължения,със запор на дружествени дялове.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
ОСИГУРЯВАМЕ
КУПУВАЧ
НА
ФИРМАТА
СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО
СЕДАЛИЩЕ
И
РЕГИСТРАЦИЯ,ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.

АДРЕСНА

За нас-Ние сме екип от квалифицирани юристи, специализирани в извършването на всички видове дейности, свързани с
регистрация на фирма, промени в обстоятелствата на търговските дружества, продажба на дружествени
дялове,акции, правно обслужване на дружества, както и всички други услуги, подробно описани в сайта ни
http://www.investconsultgroup.eu/
Нашата цел е да предоставим на клиентите ни качествени услуги на разумни цени и в максимално кратки срокове да
постигнем желаните резултати.
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ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.!!!
INVESTCONSULT GROUP INC.
тел:0897558320 0876746035
http://obiavidnes.com/obiava/87693/investconsult-group-business-corporate-law-kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-pri-usl

Investconsult Group-Купуваме търговски предприятия-АД ЕАД ООД ЕООД със задължения.
INVESTCONSULT GROUP INC.-КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД-Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със
задължения,със запор на дружествени дялове.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
ОСИГУРЯВАМЕ
КУПУВАЧ
НА
ФИРМАТА
СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО
СЕДАЛИЩЕ
И
РЕГИСТРАЦИЯ,ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.

АДРЕСНА

За нас-Ние сме екип от квалифицирани юристи, специализирани в извършването на всички видове дейности, свързани с
регистрация на фирма, промени в обстоятелствата на търговските дружества, продажба на дружествени
дялове,акции, правно обслужване на дружества, както и всички други услуги, подробно описани в сайта ни
http://www.investconsultgroup.eu/
Нашата цел е да предоставим на клиентите ни качествени услуги на разумни цени и в максимално кратки срокове да
постигнем желаните резултати.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.!!!
INVESTCONSULT GROUP INC.
тел:0897558320 0876746035
http://obiavidnes.com/obiava/87692/investconsult-group-kupuvame-tyrgovski-predpriyatiya-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeni

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/87691/predlagame-inkubatori-za-lyupene-na-yayca

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
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http://obiavidnes.com/obiava/87690/30-50-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/87689/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Работа в Чехия
Мъже и жени до 55 год. за работа в Чехия
1. Пекарни „Magdalenske Mre
http://obiavidnes.com/obiava/87688/rabota-v-chehiya

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 0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/87687/0882551735kachestven-i-korekten-remont-na-vashiya-domofisvhod

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

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
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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
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

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-

"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 !
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Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското – фирмено право основните услуги, които кантората предлага са :
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
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17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/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)
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4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/87674/izkupuvame-ood-eood-sd-ad-ead-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-solidarnat
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