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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/88428/metalotyrsach-s-pic-kontroler

Инкубатори - автоматични, терморегулатор с PIC контролер
Терморегулатор с PIC контролер и дистанционно управление - www.youtube.com/watch?v=UL2QbDodaUY&feature=youtu.be
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/88427/inkubatori---avtomatichni-termoregulator-s-pic-kontroler

Заеми от 500 до 5000 лв.
Предлагаме заеми до 5000 лв. Връзката с нас по скайп или GSM е за препоръчване. Skype - malkizaemi 0882081514 (не ни
пишете мейли - не ги четем, просто някои от сайтовете за обяви искат мейли)
http://obiavidnes.com/obiava/88426/zaemi-ot-500-do-5000-lv

Maxtel RX-111T-R
Maxtel RX-111T-R, 1 канален активен преобразувател
http://obiavidnes.com/obiava/88666/maxtel-rx-111t-r

Maxtel RX-122T-R
Maxtel RX-122T-R, 1 канален активен преобразувател
http://obiavidnes.com/obiava/88665/maxtel-rx-122t-r

Maxtel RX-202C-P
Maxtel RX-202C-P, 1 канален пасивен преобразувател
http://obiavidnes.com/obiava/88664/maxtel-rx-202c-p

Maxtel RX-202E-E
Maxtel RX-202E-E, 1 канален пасивен преобразувател
http://obiavidnes.com/obiava/88663/maxtel-rx-202e-e

Maxtel RX-205A
Maxtel RX-205A, 1 канален пасивен преобразувател
http://obiavidnes.com/obiava/88662/maxtel-rx-205a

Maxtel RX-404F
Maxtel RX-404F, 4 канален пасивен преобразувател
http://obiavidnes.com/obiava/88661/maxtel-rx-404f

Maxtel RX-908TP
Maxtel RX-908TP, 8 канален пасивен преобразувател
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http://obiavidnes.com/obiava/88660/maxtel-rx-908tp

Maxtel RX-PVD516J
Maxtel RX-PVD516J, 16 канален пасивен преобразувател
http://obiavidnes.com/obiava/88659/maxtel-rx-pvd516j

Maxtel SECBOX
Maxtel SECBOX, захранващ блок в метална кутия
http://obiavidnes.com/obiava/88658/maxtel-secbox

пистолет с аспирация за латексово лепило
продавам комплект маса с аспирация и пистолет за латексово лепило + (втори пистолет и съд за лепилото ) .
допълнителни снимки и информация на picasaweb.google.com/haker3
GSM - 0888789767
http://obiavidnes.com/obiava/88657/pistolet-s-aspiraciya-za-lateksovo-lepilo

ROSSLARE AC-115
ROSSLARE AC-115, kонтролер за една врата с възможност за работа в мрежа
http://obiavidnes.com/obiava/88656/rosslare-ac-115

ROSSLARE AC-225IP
ROSSLARE AC-225IP, мрежов контролер за контрол на достъпа и работното време
http://obiavidnes.com/obiava/88655/rosslare-ac-225ip

ROSSLARE AC-425IP
ROSSLARE AC-425IP, мрежов контролер за контрол на достъпа и работното време
http://obiavidnes.com/obiava/88654/rosslare-ac-425ip

ТЪРГОВСКО ПРАВО - "КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ + ОСВОБОЖДАВАМЕ
ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
Адвокатска кантора Търговско Право - ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно
Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
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сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското – фирмено право основните услуги, които кантората предлага са :
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
www.noveconsultvt.blogspot.com
www.kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/88653/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata
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ROSSLARE AC-D32
ROSSLARE AC-D32, контролер с клавиатура и вграден четец
http://obiavidnes.com/obiava/88652/rosslare-ac-d32

Чехия - работа БЕЗ ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ
Мъже , жени , семейства до 55 години за работа в Чехия – складови работници , персонал за перални помещения , за
пакетиране и сортиране на хранителни и нехранителни продукти , за цехове и заводи , шоколадова и бисквитена фабрики
. Майстори строители , общи работници , заварчици ( електрод , CO2 , аргон ) , шлосери. Над 20 вида работни позиции .
Заплата от 600 – 1400 евро в зависимост от позициите . Седмичен аванс , трудов договор , осигуровки, подсигурена
квартира.
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 023 467 , 0896 598 331
http://obiavidnes.com/obiava/88651/chehiya---rabota-bez-taksi-v-bylgariya

NUUO IP Lite 1CH-LT
NUUO IP Lite 1CH-LT, лиценз за 1 камера
http://obiavidnes.com/obiava/88650/nuuo-ip-lite-1ch-lt

NUUO IP+ (Pro) 1CH-P
NUUO IP+ (Pro) 1CH-P, лиценз за 1 камера
http://obiavidnes.com/obiava/88649/nuuo-ip-pro-1ch-p

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://photokoev.site90.net
http://obiavidnes.com/obiava/88648/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 Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM
0882870171 http://superpc.site11/ com https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://photokoev.site90.net
http://obiavidnes.com/obiava/88647/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 Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM
0882870171 http://superpc.site11/ com https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://photokoev.site90.net
http://obiavidnes.com/obiava/88646/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net
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http://obiavidnes.com/obiava/88645/3d-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/88644/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

NUUO SCB-IP-P-IVS-A1 (IVS) Advanced package
NUUO SCB-IP-P-IVS-A1 (IVS) Advanced package, cофтуерен модул за видеоаналитични функции, 1 лиценз
http://obiavidnes.com/obiava/88643/nuuo-scb-ip-p-ivs-a1-ivs-advanced-package

NUUO SCB-IP-P-IVS-A4 (IVS) Advanced package
NUUO SCB-IP-P-IVS-A4 (IVS) Advanced package, cофтуерен модул за видеоаналитични функции, 4 лиценза
http://obiavidnes.com/obiava/88642/nuuo-scb-ip-p-ivs-a4-ivs-advanced-package

NUUO SCB-IP-P-IVS-C1 (IVS) Counting package
NUUO SCB-IP-P-IVS-C1 (IVS) Counting package, cофтуерен модул за видеоаналитични функции, 1 лиценз
http://obiavidnes.com/obiava/88641/nuuo-scb-ip-p-ivs-c1-ivs-counting-package

NUUO SCB-IP-P-IVS-C4 (IVS) Counting package
NUUO SCB-IP-P-IVS-C4 (IVS) Counting package, cофтуерен модул за видеоаналитични функции, 4 лиценза
http://obiavidnes.com/obiava/88640/nuuo-scb-ip-p-ivs-c4-ivs-counting-package

NUUO SCB-IP-P-IVS-S1 (IVS) Surveilance package
NUUO SCB-IP-P-IVS-S1 (IVS) Surveilance package, cофтуерен модул за видеоаналитични функции, 1 лиценз
http://obiavidnes.com/obiava/88639/nuuo-scb-ip-p-ivs-s1-ivs-surveilance-package

NUUO SCB-IP-P-IVS-S4 (IVS) Surveilance package
NUUO SCB-IP-P-IVS-S4 (IVS) Surveilance package, cофтуерен модул за видеоаналитични функции, 4 лиценза
http://obiavidnes.com/obiava/88638/nuuo-scb-ip-p-ivs-s4-ivs-surveilance-package

QTUM QSC-1100
QTUM QSC-1100, контролер за управление
http://obiavidnes.com/obiava/88637/qtum-qsc-1100

ROSSLARE AY-DR11W
ROSSLARE AY-DR11W, вандалоустойчив четец за външен или вътрешен монтаж
http://obiavidnes.com/obiava/88636/rosslare-ay-dr11w

ROSSLARE AY-Q12
ROSSLARE AY-Q12, вандалоустойчив четец за външен или вътрешен монтаж
http://obiavidnes.com/obiava/88635/rosslare-ay-q12
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ROSSLARE PS-C17
ROSSLARE PS-C17, захранващ блок в метална кутия
http://obiavidnes.com/obiava/88634/rosslare-ps-c17

Мрежов контролер за контрол на достъпа и работното време ROSSLARE AC-225
Мрежов контролер за контрол на достъпа и работното време ROSSLARE AC-225
http://obiavidnes.com/obiava/88633/mrejov-kontroler-za-kontrol-na-dostypa-i-rabotnoto-vreme-rosslare-ac-225

RXTEC RX-02812NI
RXTEC RX-02812NI, обектив с фиксирана фокална дължина и фиксирана бленда
http://obiavidnes.com/obiava/88632/rxtec-rx-02812ni

RXTEC RX-0358YMP
RXTEC RX-0358YMP, мегапикселов варифокален обектив с ръчна бленда
http://obiavidnes.com/obiava/88631/rxtec-rx-0358ymp

RXTEC RX-0414NI
RXTEC RX-0414NI, oбектив с фиксирана фокална дължина и фиксирана бленда
http://obiavidnes.com/obiava/88630/rxtec-rx-0414ni

Tamron M13VM288IR
Tamron M13VM288IR, Мегапикселов варифокален обектив с ръчна бленда
http://obiavidnes.com/obiava/88629/tamron-m13vm288ir

Vivotek VS8401
Vivotek VS8401, мрежови сървър
http://obiavidnes.com/obiava/88628/vivotek-vs8401

Vivotek VS8801
Vivotek VS8801, мрежови сървър
http://obiavidnes.com/obiava/88627/vivotek-vs8801

Калъф тип "джоб" Samsonite DEZIR SWIRL-FASHION L
Калъф тип "джоб" Samsonite DEZIR SWIRL-FASHION L, кожен, оранжев
http://obiavidnes.com/obiava/88626/kalyf-tip-djob-samsonite-dezir-swirl-fashion-l

Калъф тип "джоб" Samsonite DEZIR SWIRL-FASHION L
Калъф тип "джоб" Samsonite DEZIR SWIRL-FASHION L, кожен, сив
http://obiavidnes.com/obiava/88625/kalyf-tip-djob-samsonite-dezir-swirl-fashion-l

Безпрахово циклене и лакиране на естествен паркет и дюшеме
Фирма Акция 2010 предлага следните услуги за градовете Стара Загора, Раднево, Нова Загора, Казанлък, Чирпан:
Редене с лепене на паркети
Пренареждане на паркет
Циклене на паркет Стара Загора - лакиран с еднокомпонентни уретанови, полиуретанови, алкидни, полиестерни лакове,
грундове, паркетин, паркетол

Страница 6/84

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

12.10.2014

Циклене на паркет Стара Загора - лакиран с реактивен лак, двукомпонентен лак, лак на водна основа, водно стъкло
Циклене след пренареждане
Циклене на паркет, лакиран с лак Берщайн, маслен лак, безир
Циклене на паркет лакиран с блажна боя
Фугиране на паркет
Междинно шлайфане
Редене на скара за дюшеме
Редене на дюшеме
Редене на дюшеме с лепене /дъбово/
Редене на ламиниран паркет
Циклене на дюшеме
Циклене на дюшеме - лакирано с реактивен лак, двукомпонентен лак, лак на водна основа и т.н.
http://obiavidnes.com/obiava/88624/bezprahovo-ciklene-i-lakirane-na-estestven-parket-i-dyusheme

Циклене на паркет Стара Загора от професионалисти
Професионално, безпрахово циклене на естествен паркет и дюшеме с последен модел лентови и дискови машини Bona.
Фирма Акция 2010 предлага безпрахово циклене на естествен паркет, лакиране, редене и фугиране и безплатна
консултация с екип от професионалисти. Работим без почивен ден. Нашите професионалисти с дългогодишен опит в
тази дейност гарантират безупречен резултат. Заповядайте в офиса ни, за да се уверите в качеството на мострите от
естествен паркет. Разполагаме и с пълна гама от лакове, чрез които Вашият под ще се превърне в огледало на дома Ви.
http://obiavidnes.com/obiava/88623/ciklene-na-parket-stara-zagora-ot-profesionalisti

Циклене на паркет Бургас с технологично оборудване
В технологично отношение Фирма Акция 2010 разполага с последно поколение високо производителни шведски машини
Bona System, произведени 2012 и 2013г. Те са предназначени за професионална обработка на дървени подови настилки от
естествен м-л и са 100% безпрахови. Чрез тяхната изключителна мощност и ефикасно прахозасмукване, резултатите са
безупречни. Благодарение на Bona System и нашите професионалисти, Вашия под ще се превърне в огледало на дома Ви.
http://obiavidnes.com/obiava/88622/ciklene-na-parket-burgas-s-tehnologichno-oborudvane

Циклене на паркет Бургас
Безпрахово циклене на естествен паркет и дюшеме с нови валови и дискови машини. Циклим, лакираме, редим стар и нов
паркет, фугираме, поставяме первази. Работим всеки ден без почивен ден. Индивидуални отстъпки.Доставка на
необходимите консумативи на място.Безплатен оглед!
http://obiavidnes.com/obiava/88621/ciklene-na-parket-burgas

Циклене на паркет Бургас
Фирма Акция 2010 предлага следните паркетни услуги за градовете Бургас, Поморие, Несебър, Слънчев Бряг, Созопол,
Лозенец:
-

редене на стар и нов паркет

-

реставрация на стар паркет

-

циклене на естествен паркет и дюшеме

-

фугиране на паркет

-

междинно шлайфане

-

лакиране на паркет

-

нанасяне на масла

-

оцветяване
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поставяне на первази и др.

Изпълняваме експресно всякакъв вид поръчки !
http://ciklene-parket-burgas.com/
тел-0894830138
http://obiavidnes.com/obiava/88620/ciklene-na-parket-burgas

Калъф тип "джоб" Samsonite DEZIR SWIRL-FASHION L
Калъф тип "джоб" Samsonite DEZIR SWIRL-FASHION L, кожен, червен
http://obiavidnes.com/obiava/88619/kalyf-tip-djob-samsonite-dezir-swirl-fashion-l

Калъф тип "джоб" Samsonite DEZIR SWIRL-FASHION L
Калъф тип "джоб" Samsonite DEZIR SWIRL-FASHION L, кожен, черен
http://obiavidnes.com/obiava/88618/kalyf-tip-djob-samsonite-dezir-swirl-fashion-l

Курсове за шести клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за 6 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на шестокласници.
Изберете курсовете за 6 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/88617/kursove-za-shesti-klas-na-rodina

Курсове за седми клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за кандидатстване след 7 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на седмокласници.
Изберете курсовете за 7 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
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Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди изпитите след 7 клас.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/88616/kursove-za-sedmi-klas-na-rodina

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

http://obiavidnes.com/obiava/88615/podgotovka-za-matura-na-rodina

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети.
Изберете курсовете за кандидат-студенти на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди кандидатстудентските изпити и
МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/88614/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

Работа в Чехия без такси в България
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 ,
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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: 0896598261 0876460131
http://obiavidnes.com/obiava/88613/rabota-v-chehiya-bez-taksi-v-bylgariya

Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по:
- БЕЛ;
- История;
- Философия;
- Английски език;
- Немски език;
- Испански език;
- География;
- Математика;
- Химия;
- 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.
Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/88612/kursove-i-individualni-uroci-za-kandidat-studenti

Курсове и индивидуални уроци за МАТУРА
Курсове и индивидуални уроци за МАТУРА по:
- БЕЛ;
- История;
- Философия:
- Английски език;
- Немски език;
- Испански език;
- География;
- Математика;
- Химия;
- 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.
Изпитаният начин да получите отлична оценка на матурите! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/88611/kursove-i-individualni-uroci-za-matura

Индивидуални уроци по всички предмети в училище
Индивидуални уроци по всички предмети в училище. Целогодишна подготовка за деца от 5 до 12 клас. Помощ за качване
на нивото в училище и повишаване на оценките, подготовка за контролни и класни работи. Стриктно следване на
училищната програма и подробно преподаване на целия материал. Удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за
посещение. Разумна цена. Можете да започнете веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/88610/individualni-uroci-po-vsichki-predmeti-v-uchilishte

6 клас - курсове и индивидуални уроци
Курсове и индивидуални уроци по БЕЛ и Математика за ученици в 6 клас.
Безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и
регулярно изпитване; интензивен тренинг за решаване на тестове и писане на преразказ/ разписване на задачи.
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Гарантирано повишаване на успеха в училище и подготовка за матурите в 7 клас! Удобни офиси в центъра на София;
гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Изпитаният начин детето Ви да учи в елитна гимназия
в София! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/88609/6-klas---kursove-i-individualni-uroci

7 клас - БЕЛ и Математика
Курсове и индивидуални уроци по БЕЛ и Математика за седмокласници. Безплатно първо занятие; готови учебни
материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и регулярно изпитване; интензивен тренинг за
решаване на тестове и писане на преразказ/ разписване на задачи. 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра
на София; гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи.
Изпитаният начин детето Ви да учи в елитна гимназия в София! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/88608/7-klas---bel-i--matematika

Калъф тип "джоб" Samsonite DEZIR SWIRL-FASHION XL
Калъф тип "джоб" Samsonite DEZIR SWIRL-FASHION XL, кожен, сив
http://obiavidnes.com/obiava/88607/kalyf-tip-djob-samsonite-dezir-swirl-fashion-xl

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
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
www.noveconsultvt.blogspot.com
www.kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/88606/tyrgovsko-pravo---izkupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna

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:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
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ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/88605/remont-na-pokrivi-sofiya

Ремонт на покриви-Пловдив
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0885 369 424- 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/88604/remont-na-pokrivi-plovdiv

хидроизолация
хидроизолация с български и вносни материали.
залепване на битумни керемиди върху OSB.
отстраняване на течове
всякакви 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/88603/hidroizolaciya

Калъф тип "джоб" Samsonite DEZIR SWIRL-FASHION XL
Калъф тип "джоб" Samsonite DEZIR SWIRL-FASHION XL, кожен, червен
http://obiavidnes.com/obiava/88602/kalyf-tip-djob-samsonite-dezir-swirl-fashion-xl

Калъф тип "джоб" Samsonite DEZIR SWIRL-FASHION XL
Калъф тип "джоб" Samsonite DEZIR SWIRL-FASHION XL, кожен, черен
http://obiavidnes.com/obiava/88601/kalyf-tip-djob-samsonite-dezir-swirl-fashion-xl

Калъф тип джоб Samsonite Mobile sleeve L
Калъф тип джоб Samsonite Mobile sleeve L, черен/зелен
http://obiavidnes.com/obiava/88600/kalyf-tip-djob-samsonite-mobile-sleeve-l

***ПРОМОЦИЯ***0887232146, ФИННИ ШПАКЛОВКИ, ГИПСОВИ ШПАКЛОВКИ, ЛАТЕКС,
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ, ОБРЪЩАНЕ ПОКРАЙ
0887232146
-фини шпакловки.
-гипсова шпакловка.
-латекс.
-топл оизолация.
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-обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
-гипсова мазилка.
-пръскана мазилка.
-минерални мазилки.
-замазки.
-зидар ия.
-бързо, корекно, разумни цени, гарантирано качество.
-майстор с дългодишна практика в строителните услги.започване веднага.часно лице.
http://obiavidnes.com/obiava/88599/promociya0887232146-finni-shpaklovki-gipsovi-shpaklovki-lateks-toploizola

Продажба на фирма-Купуваме АД,ЕАД,ООД ЕООД
INVESTCONSULT GROUP INC.-Изкупуваме фирми от всички бизнес сектори и региони на страната. – като предлагаме
отлично юридическо съдействие за ЕООД, ООД, СД, АД, ЕАД и други.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Ние осигуряваме Нов собственик на Фирмата със Задължения, също така Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция,
Пълна Промяна по Обстоятелствата.
Гарантираме възможно най- добрата цена,която със сигурност ще ви е изгодна.Процедурата е разрешена от търговски
закон.Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
INVESTCONSULT GROUP INC.
тел:0897558320 0876746035
http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/88598/prodajba-na-firma-kupuvame-adeadood-eood

Продажба на фирма-Купуваме АД,ЕАД,ООД ЕООД
INVESTCONSULT GROUP INC.-Изкупуваме фирми от всички бизнес сектори и региони на страната. – като предлагаме
отлично юридическо съдействие за ЕООД, ООД, СД, АД, ЕАД и други.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Ние осигуряваме Нов собственик на Фирмата със Задължения, също така Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция,
Пълна Промяна по Обстоятелствата.
Гарантираме възможно най- добрата цена,която със сигурност ще ви е изгодна.Процедурата е разрешена от търговски
закон.Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
INVESTCONSULT GROUP INC.
тел:0897558320 0876746035
http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/88597/prodajba-na-firma-kupuvame-adeadood-eood
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Калъф тип джоб Samsonite Mobile sleeve L
Калъф тип джоб Samsonite Mobile sleeve L, черен/син
http://obiavidnes.com/obiava/88596/kalyf-tip-djob-samsonite-mobile-sleeve-l

Калъф тип джоб Samsonite Mobile sleeve L
Калъф тип джоб Samsonite Mobile sleeve L, черен/червен
http://obiavidnes.com/obiava/88595/kalyf-tip-djob-samsonite-mobile-sleeve-l

Калъф тип джоб Samsonite Mobile sleeve M
Калъф тип джоб Samsonite Mobile sleeve M, черен/зелен
http://obiavidnes.com/obiava/88594/kalyf-tip-djob-samsonite-mobile-sleeve-m

Калъф тип джоб Samsonite Mobile sleeve M
Калъф тип джоб Samsonite Mobile sleeve M, черен/син
http://obiavidnes.com/obiava/88593/kalyf-tip-djob-samsonite-mobile-sleeve-m

Калъф тип джоб Samsonite Mobile sleeve M
Калъф тип джоб Samsonite Mobile sleeve M, черен/червен
http://obiavidnes.com/obiava/88592/kalyf-tip-djob-samsonite-mobile-sleeve-m

Калъф тип джоб Samsonite SLIM CLASSIC L
Калъф тип джоб Samsonite SLIM CLASSIC L, кожен, кафяв
http://obiavidnes.com/obiava/88591/kalyf-tip-djob-samsonite-slim-classic-l

Калъф тип "джоб" Samsonite SLIM CLASSIC L
Калъф тип "джоб" Samsonite SLIM CLASSIC L, кожен, червен
http://obiavidnes.com/obiava/88590/kalyf-tip-djob-samsonite-slim-classic-l

Калъф тип джоб Samsonite SLIM CLASSIC L
Калъф тип джоб Samsonite SLIM CLASSIC L, кожен, черен
http://obiavidnes.com/obiava/88589/kalyf-tip-djob-samsonite-slim-classic-l

Калъф тип джоб Samsonite SLIM CLASSIC M
Калъф тип джоб Samsonite SLIM CLASSIC M, кожен, кафяв
http://obiavidnes.com/obiava/88588/kalyf-tip-djob-samsonite-slim-classic-m

Калъф тип джоб Samsonite SLIM CLASSIC M
Калъф тип джоб Samsonite SLIM CLASSIC M, кожен, червен
http://obiavidnes.com/obiava/88587/kalyf-tip-djob-samsonite-slim-classic-m

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/88586/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi
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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/88585/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/88584/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

Калъф тип джоб Samsonite SLIM CLASSIC M
Калъф тип джоб Samsonite SLIM CLASSIC M, кожен, черен
http://obiavidnes.com/obiava/88583/kalyf-tip-djob-samsonite-slim-classic-m

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/88582/3d-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/88581/3d-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/88580/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Калъф тип джоб Samsonite SLIM CLASSIC XL
Калъф тип джоб Samsonite SLIM CLASSIC XL, кожен, кафяв
http://obiavidnes.com/obiava/88579/kalyf-tip-djob-samsonite-slim-classic-xl

Калъф тип джоб Samsonite SLIM CLASSIC XL
Калъф тип джоб Samsonite SLIM CLASSIC XL, кожен, червен
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http://obiavidnes.com/obiava/88578/kalyf-tip-djob-samsonite-slim-classic-xl

Калъф тип джоб Samsonite SLIM CLASSIC XL
Калъф тип джоб Samsonite SLIM CLASSIC XL, кожен, черен
http://obiavidnes.com/obiava/88577/kalyf-tip-djob-samsonite-slim-classic-xl

Курсове за шести клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за 6 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на шестокласници.
Изберете курсовете за 6 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/88576/kursove-za-shesti-klas-na-rodina

Курсове за седми клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за кандидатстване след 7 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на седмокласници.
Изберете курсовете за 7 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди изпитите след 7 клас.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
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Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/88575/kursove-za-sedmi-klas-na-rodina

Подготовка за матура на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за МАТУРА от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка за матура.
Изберете курсовете за матура на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди МАТУРИТЕ.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/88574/podgotovka-za-matura-na-rodina

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети.
Изберете курсовете за кандидат-студенти на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
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• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди кандидатстудентските изпити и
МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/88573/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

10.1" (25.65 cm) 3Q AC1024
10.1" (25.65 cm) 3Q AC1024, сребрист, четириядрен ARM Cortex A9 1.2 GHz, 1GB RAM, 8 eMMC, Android 4.1, 500g , 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/88572/101-2565-cm-3q-ac1024

Гарантирана работа в Чехия
Мъже , жени , семейства до 55 години за работа в Чехия като неквалифициран персонал на следните позиции : складове
на Кауфланд , Теско , Лидл , Билла , Алберт , Пени маркет , бирена фабрика , завод за Кока Кола , склад за пакетиране на
санитарни продукти , сортиране на хранителни стоки , персонал за почистване , пекарна , месокомбинат , сладкарски
цех , цех за кисело мляко , фабрика за парфюми , завод за шоколад , оранжерии , завод за производство на пластмасови
изделия , общи работници и др . Заплата от 700 - 900 евро в зависимост от позицията.
Квалифициран персонал : строители , заварчици , шлосери , цех за сухо боядисване ( лаковна) ,
монтажници на
алуминиева и ПВЦ дограма , електро и мотокаристи . Заплата от 900 - 1400 евро в зависимост от позицията.
Трудов договор , социални и здравни осигуровки . Седмичен аванс от 1000 - 1500 крони ( 40 – 60 евро ) до първа заплата ,
която е на 10-то число на следващия месец за предходния, осигурена квартира ( на места безплатна ) . Не се изисква език
. Да се свързват с нас хора само с нагласа за дългосрочна работа .
За ваше спокойствие и сигурност сме осигурили транспорт, с който Ви откарват директно до работодателя, без да Ви
изпращат от София на автобуса и да се притеснявате, дали след като пристигнете ще Ви посрещне някой там .
Телефони за връзка : 0878 023 468 , 0892 976 509
Skype : rabota.eu
http://obiavidnes.com/obiava/88571/garantirana-rabota-v-chehiya
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7" (17.78 cm) 3Q RC0709B
7" (17.78 cm) 3Q RC0709B, 3G, черен, Cortex A8 1GHz, 1GB RAM, 4 eMMC (+ micro SD слот), Mini HDMI, Android 4.0, 340g ,
2г.
http://obiavidnes.com/obiava/88570/7-1778-cm-3q-rc0709b

7" (17.78 cm) 3Q RC0722C-W
7" (17.78 cm) 3Q RC0722C-W, бял, двуядрен ARM Cortex-A9 1.6 GHz, 1GB RAM, 8 eMMC, Android 4.1, 350g , 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/88569/7-1778-cm-3q-rc0722c-w

Водоустойчив Шперплат за кофраж и ОСБ плоскости от вносител
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на
http://obiavidnes.com/obiava/88568/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-i-osb-ploskosti-ot-vnositel

Водоустойчив Шперплат за кофраж и ОСБ плоскости от вносител
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на
http://obiavidnes.com/obiava/88567/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-i-osb-ploskosti-ot-vnositel

Водоустойчив Шперплат за кофраж и ОСБ плоскости от вносител
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на
http://obiavidnes.com/obiava/88566/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-i-osb-ploskosti-ot-vnositel

Водоустойчив Шперплат за кофраж и ОСБ плоскости от вносител
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на
http://obiavidnes.com/obiava/88565/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-i-osb-ploskosti-ot-vnositel

7" (17.78 cm) 3Q RC0734H
7" (17.78 cm) 3Q RC0734H, черен, двуядрен Cortex A9 1.2 GHz, 512 MB RAM, 4 eMMC (+ micro SD слот), Android 4.2, 300g ,
1г.
http://obiavidnes.com/obiava/88564/7-1778-cm-3q-rc0734h

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
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/88563/angliyski--vtoronivopreintermediate
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Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуална и полу – индивидуална подготовка по Английски език за
изпити IELTS ,TOEFL ,FCE в удобно за Вас време.
Продължителност - 30 занятия.
Цена – 20 лева за занятие .
Таксата за курса включва учебните материали .
Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни материали, съобразени с
нуждите на обучаващите се.
Подготовката включва интерактивни задачи, свързани с изискванията за успешно представяне на изпита за
сертифициране на познанията и уменията :
Четене, слушане и устен отговор на въпрос.
Слушане и устен отговор на въпрос.
Четене, слушане и писмен отговор на въпрос.
Във всички раздели се тестват уменията , като се правят и анализират текущи практически тестове .
Курсистите се обучават в раздела Разговор, като се запознават с типовете въпроси, критериите и изисквания за
оценяване, структурата и времетраенето на отговора .
Те се упражняват върху теста – разговор , като записват гласовете си и така анализират индивидуалното си ниво по
отношение изискванията на задачата и нейното времетраене.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/88562/podgotovka-za-izpitiieltstoeflfcecae

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/88561/prevod-i-legalizaciya-na-diplomi-i-akademichni-spravki

cours de bulgare pour
Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/88560/cours-debulgarepourtrangers

Немски език - Индивидуално и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение и в малки групи по Немски език в удобно за Вас време.
Предлагаме посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и
допълнителни материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за
разсрочено плащане.
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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
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/88559/nemski-ezik---individualnoi-v-malki-grupi

УНИКАЛНО - Фосфорни аксесоари за атрактивен риболов
Фосфорните аксесоари за атрактивен риболов са нещо ново за всеки рибар. Уникални, нестандартни и ефективни.
Аксесоарите, измежду които може да избирате са фосфорни куки за риболов без стръв, фосфорни сепии, раци и червеи.
Преди да ги използвате, те трябва да се нагреят на слънце, под лампа, фенер или между пръстите, за да се активизира
фосфора. Електрикавият цвят побърква рибата, особено ако сте пуснали на голяма дълбочина! Фосфорът има
абсорбиращо свойство и попива всякакви ароматни разтвори, в които го потопите за допълнително привличане. Той
привлича абсолютно всякакви видове риби. Могат да се ползват, както за речен, така и за морски риболов.
www.gadgetstore.ovo.bg
www.gadgetstore.alle.bg
Skype: marti_1987
Мтел: 0883 33 88 92
Виваком: 0878 33 88 72
http://obiavidnes.com/obiava/88558/unikalno---fosforni-aksesoari-za-atraktiven-ribolov

7" (17.78 cm) 3Q RC0738C
7" (17.78 cm) 3Q RC0738C, черен, двуядрен ARM Cortex-A9 1.6 GHz, 1GB RAM, 8 eMMC (+ micro SD слот), Android 4.1, 316g
, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/88557/7-1778-cm-3q-rc0738c

7 клас - БЕЛ и Математика
Курсове и индивидуални уроци по БЕЛ и Математика за седмокласници. Безплатно първо занятие; готови учебни
материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и регулярно изпитване; интензивен тренинг за
решаване на тестове и писане на преразказ/ разписване на задачи. 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра
на София; гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи.
Изпитаният начин детето Ви да учи в елитна гимназия в София! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/88556/7-klas---bel-i--matematika

6 клас - курсове и индивидуални уроци
Курсове и индивидуални уроци по БЕЛ и Математика за ученици в 6 клас.
Безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и
регулярно изпитване; интензивен тренинг за решаване на тестове и писане на преразказ/ разписване на задачи.
Гарантирано повишаване на успеха в училище и подготовка за матурите в 7 клас! Удобни офиси в центъра на София;
гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Изпитаният начин детето Ви да учи в елитна гимназия
в София! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/88555/6-klas----kursove-i-individualni-uroci
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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/88554/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/88553/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/88552/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
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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/88551/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/88550/ispanski-ezik---kursove-i-uroci

Матура по всички предмети
Курсове и индивидуални уроци за МАТУРА по:
- БЕЛ;
- История;
- Философия:
- Английски език;
- Немски език;
- Испански език;
- География;
- Математика;
- Химия;
- 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.
Изпитаният начин да получите отлична оценка на матурите! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/88549/matura-po-vsichki-predmeti

Кандидат-студенти - курсове и уроци
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по:
- БЕЛ;
- История;
- Философия;
- Английски език;
- Немски език;
- Испански език;
- География;
- Математика;
- Химия;
- 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.
Обадете се веднага!
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http://obiavidnes.com/obiava/88548/kandidat-studenti---kursove-i-uroci

7.85" (19.93 cm) 3Q RC7804F
7.85" (19.93 cm) 3Q RC7804F, черен, четириядрен ARM Cortex A9 1.6 GHz, 1GB RAM, 8 eMMC (+ micro SD слот) Android
4.2, 290g , 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/88547/785-1993-cm-3q-rc7804f

Частен Детектив-Детективска Агенция Фокс-Ловеч,Троян,Габрово,Карлово
Частна детективска агенция Фокс-разследване!
Извършва детективски услуги на територията
на цяла България и ЕС!
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.
- JPS 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://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/88546/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-lovechtroyangabrovokarlovo

9" (22.86 cm) 3Q LC0901D
9" (22.86 cm) 3Q LC0901D, бял, двуядрен ARM Cortex A9 1,5 GHz, 1GB RAM, 8 eMMC (+ micro SD слот), Android 4.1, 483g ,
2г.
http://obiavidnes.com/obiava/88545/9-2286-cm-3q-lc0901d

"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 !
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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
www.noveconsultvt.blogspot.com
www.kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/88544/izkupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata-otgovornost-za-

Рамки за картини Варна
Арт център "Мистрал" предлага на вниманието на всички ценители на изобразителното изкиство, богато разнообразие
на рамки за картини. Изберете от над 200 модела и направете завършен вида на творбите си.
Рамките може да бъдат изработени от дърво или пластмаса, по индивидуални размери на клиента.
Ако нямате възможност да посетите галерията, разгледайте каталога на сайта http://www.mistral-fof.com/ и направете
запитване там.
http://obiavidnes.com/obiava/88543/ramki-za-kartini-varna

9.7" (24.64 cm) 3Q QS9718C
9.7" (24.64 cm) 3Q QS9718C, 3G, черен, Qualcomm MSM7227A 1GHz, 512 MB RAM, 4 eMMC (+ micro SD слот), Mini HDMI,
Android 4.0, 670g, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/88542/97-2464-cm-3q-qs9718c

Доставчик на обучение по схема Аз мога повече
Одобреният доставчик на обучение Изоблок предлага безплатни професионални и езикови курсове с ваучери по
оперативна програма Аз мога повече. Обучението включва курсове по английски език, немски език, оперативно
счетоводство, икономика и мениджмънт и много други. Свържете се с нашите любезни служители, които ще ви дадат
допълнителна информация.
http://obiavidnes.com/obiava/88541/dostavchik-na-obuchenie-po-shema-az-moga-poveche

Работа в Чехия БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ в България
Работа за мъже,жени и семейства до 55 год. за следните позиции :
з-д за кис.мляко – 80 CZK, месокомбинат – 80 CZK, пекарна – 70 CZK, з-д за шоколад – 70 CZK, склад за санитарни
продукти – 80 CZK, склад плод и зеленчук 70 CZK, цех за сандвичи – 75 CZK, ф-ка за пастет – 75 CZK, оранжерии 75 CZK,
склад Пенни Маркет – на заработка (само мъже до 40 год. средно се заработват по 900 евро на месец ), Теско, Кауфланд
– 80 CZK, камериерки – 75 CZK, сладкарски цех – 80 CZK, лаковна (бояджийски цех) – 70 CZK, птицекланица – 80 CZK,
ф-ка за парфюми – 85 CZK, з-д Шкода от 90 до 130 CZK ( набират се хора със средно ниво чешки език ), пивоварен з-д
"Kozel", “Gambrinus “ – 90 CZK, склад за промишлени стоки 80 CZK, ф-ка за пластмасови бутилки – 75 CZK, шивачи/ки –
100 CZK, цех за европалета – 80 CZK, цех за салати – 80 CZK , ф-ка за бисквити – 70CZK, селско стопанство и
животновъдство – 85 CZK, строителство широкоспектърен профил от 100 – 150 CZK, заварчици на СО2 , аргон ,
електрод от 110 – 200 CZK, шлосери – 100 CZK, ел техници – 130 CZK, електорокаристи – 90 CZK. и др. Заплата от 750 –
1500 евро в зависимост от позицията. Трудов договор и осигуровки по чешкото законодателство, валидни за България.
Всяка седмица аванс до заплата, осигурена квартира. Тел: 00420 777 073 962, 0877 504 258
http://obiavidnes.com/obiava/88540/rabota-v-chehiya-bez-posrednici-v-bylgariya

10" (25.4 cm) Lenovo IdeaTab A10-70
10" (25.4 cm) Lenovo IdeaTab A10-70, син, GPS, четириядрен 1.3GHz, IPS, 1GB, 16GB flash, Android 4.2 Jelly Bean, 1г.
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гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88539/10-254-cm-lenovo-ideatab-a10-70

10" (25.4 cm) Lenovo Yoga Tablet 10 B8080
10" (25.4 cm) Lenovo Yoga Tablet 10 B8080, златист, 3G, четириядрен Qualcomm 1.6GHz, IPS, 2GB DDR2, 16GB flash, SIM
slot, Android Jelly Bean 4.3, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88538/10-254-cm-lenovo-yoga-tablet-10-b8080

Работа в Чехия
Мъже и жени до 55 год. за работа в Чехия
1. Пекарни „Magdalenske Mre
http://obiavidnes.com/obiava/88537/rabota-v-chehiya

**0882551735*** -фини шпакловки.4лв.ДОГОВАРЯНЕ НА ЦЕНИТЕ.
0882551735-ДОГОВАРЯНЕ..3лева
фини шпакловки.4лв.
гипсова шпакловка.4лв.
латекс.2лв.
топлоизолация.
обръщане покрай дограма и врати,с поставияне на лайсни или измазване.6лв.
минерални мазилки.
гипсова мазилка.
пръскана мазилка.
замазки.
зидария.
МАЙСТОР С ДЪЛГОДИШНА ПРАКТИКА В СТРОИТЕЛСТВОТО.
КОРЕКНО.
КАЧЕСТВЕНО.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА.
0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/88536/0882551735--fini-shpaklovki4lvdogovaryane-na-cenite

10" (25.4 cm) Lenovo Yoga Tablet 10 B8080
10" (25.4 cm) Lenovo Yoga Tablet 10 B8080, сребрист, 3G, четириядрен Qualcomm 1.6GHz, IPS, 2GB DDR2, 16GB flash, SIM
slot, Android Jelly Bean 4.3, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88535/10-254-cm-lenovo-yoga-tablet-10-b8080

11.6" (29.46 cm) Lenovo IdeaPad Miix 2
11.6" (29.46 cm) Lenovo IdeaPad Miix 2, сребрист, 3G, IPS FullHD Multitouch, двуядрен Intel Core i3-4012Y 1.5GHz, 4GB,
128GB SSD, Micro HDMI, SIM slot, Win8.1, docking & keyboard, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88534/116-2946-cm-lenovo-ideapad-miix-2

8" (20.32 cm) Lenovo IdeaTab A8-50
8" (20.32 cm) Lenovo IdeaTab A8-50, син, GPS, четириядрен Mediatek 1.3GHz, IPS, 1GB, 16GB flash, Android 4.2 Jelly Bean, 1г.
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88533/8-2032-cm-lenovo-ideatab-a8-50

Switch Netgear GS728TP-100EUS
Switch Netgear GS728TP-100EUS, 1000Mbps, 24-Port, 24 x GbE PoE and 4 x SFP, Budget 192W
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Switch Netgear GS748T-500EUS
Switch Netgear GS748T-500EUS, 1000Mbps, 48-Port
http://obiavidnes.com/obiava/88531/switch-netgear-gs748t-500eus

Switch Netgear M4100-26-POE
Switch Netgear M4100-26-POE, 1000Mbps, 24-Port (24 x 100Mbps PoE, 2x 1000Mbps), Budget 380W
http://obiavidnes.com/obiava/88530/switch-netgear-m4100-26-poe

Switch Netgear M4100-50-POE
Switch Netgear M4100-50-POE, 1000Mbps, 48-Port, Budget 380W, with EPS 720W
http://obiavidnes.com/obiava/88529/switch-netgear-m4100-50-poe

Switch Netgear M4100-D10-POE
Switch Netgear M4100-D10-POE, 1000Mbps, 8-Port (8 x 100Mbps PoE, 2x 1000Mbps, 2x SFP shared), Budget 66W
http://obiavidnes.com/obiava/88528/switch-netgear-m4100-d10-poe

Switch Netgear M4100-D12G
Switch Netgear M4100-D12G, 1000Mbps, 12-Port, (12 x Gigabit, 2x SFP shared), powered by PoE
http://obiavidnes.com/obiava/88527/switch-netgear-m4100-d12g

Слушалки Lenovo Headset P165
Слушалки Lenovo Headset P165, черен
http://obiavidnes.com/obiava/88526/slushalki-lenovo-headset-p165

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/88525/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 .
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Телефони за връзка : 0878 023 468 , 0892 976 509
Skype: rabota.eu
http://obiavidnes.com/obiava/88524/chehiya---stroitelni-rabotnici

Слушалки Lenovo Headset P180
Слушалки Lenovo Headset P180, черен
http://obiavidnes.com/obiava/88523/slushalki-lenovo-headset-p180

Слушалки Lenovo Headset P350
Слушалки Lenovo Headset P350, син
http://obiavidnes.com/obiava/88522/slushalki-lenovo-headset-p350

Слушалки Lenovo Headset P560
Слушалки Lenovo Headset P560, черен
http://obiavidnes.com/obiava/88521/slushalki-lenovo-headset-p560

Защитно фолио (протектор) Lenovo Yoga SP830 13" (33.02 cm)
Защитно фолио (протектор) Lenovo Yoga SP830 13" (33.02 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/88520/zashtitno-folio-protektor-lenovo-yoga-sp830-13-3302-cm

Защитно фолио (протектор) Lenovo за Yoga 2 Pro 13" (33.02 cm)
Защитно фолио (протектор) Lenovo за Yoga 2 Pro 13" (33.02 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/88519/zashtitno-folio-protektor-lenovo-za-yoga-2-pro-13-3302-cm

Alien: Isolation - Nostromo Edition
Alien: Isolation - Nostromo Edition, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/88518/alien-isolation---nostromo-edition

LG G3 S D722 Smartphone
LG G3 S D722 Smartphone, бял, 5" (12.7 cm), четириядрен QualcommTM Snapdragon 400 (MSM8926) 1.2Ghz, 1GB, 8GB Flash
памет (+ Micro SD слот), Аndroid 4.4, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88517/lg-g3-s-d722-smartphone

LG L70 Dual D325 Smartphone. бял
LG L70 Dual D325 Smartphone. бял, 4.5" (11.43 cm), двуядрен Cortex-A7 1.2 GHz, 1GB, 4GB Flash памет (+ Micro SD слот),
Аndroid 4.4, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88516/lg-l70-dual-d325-smartphone-byal

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/88515/3d-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
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индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net
http://obiavidnes.com/obiava/88514/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

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

Масажните легла "Ем Си Джи ПРО Стандарт 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв,
розов, оранжев и лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MSG-PRO Standard 2" - здрава, лесна за употреба, изключително
комфортна и удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас! Кушетката е подходяща както за всички видове
масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Краката на масажната кушетка се отварят лесно и с минимално усилие. Сгъването, разгъването и пренасянето на
кушетката е изключително улеснено.
Преносимата масажна кушетка MSG-PRO е с пълнеж от 5 см. мек пенополиуретан с плътност 20 kg/м?.
Пенополиуретанът съхранява своята форма много по-дълго време отколкото, обичайно използваните за пълнеж
материали
при изработването на стандартните кушетки за масаж.
Кушетката за масаж "Ем Си Джи ПРО" е тапицирана с водоустойчив и устойчив на масажно олио винил.

Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MSG-PRO :
O Дъжина: 192 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 20 см
O Тегло: 15 кг
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Преносимата масажна кушетката "Ем Си Джи ПРО Стандарт 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал,
използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук. Масажната кушетка е тапицирана с винил водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на полимери.
Масажното легло MSG-PRO се отличава с привлекателен и естетичен външен вид.
Възможността за ръчното регулиране на височината на краката, позволява кушетката да се адаптира според ръста на
масажиста,
обезпечавайки условия за провеждане на перфектната процедура.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/88513/masajna-kushetka-msg-pro-2

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/88512/3d-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/88511/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Система за избелване на зъби WhiteLight
Системата за избелване на зъби WhiteLight™ е разработена от водещи зъболекари за безопасно,
ефективно, бързо и лесно избелване на зъби в домашни условия.
WhiteLight™ Ви осигурява:
· Дълготраен избелващ ефект!
. Избелване без „Зебра” ефект!
· Лесно използване в домашни условия!
· Достъпна цена!
КОМПЛЕКТЪТ ВКЛЮЧВА:
• Усъвършенстван светлинен излъчвател
• Избелващ гел - 2 бр.
• Прибор за нанасяне
• Зъбни шини
• Инструкция за употреба
• 2 висококачествени литиеви CR2025 батерии
Бърз и ефективен резултат без посещение при зъболекар!
Интернет магазини
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www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/88510/sistema-za-izbelvane-na-zybi-whitelight

Уред за състаряване на алкохол Volcano Expert
Уред за състаряване на алкохол
Volcano Expert - световен хит !
Ултразвуков уред за дезинфекция и състаряване на алкохол по японски лиценз ! 20 минути обработка с уреда, състарява
алкохола с около 1 година !
Мощното ултразвуково поле, създавано при работа на уреда гарантира: премахване на вредни интермолекулярни и
разграждане на високомолекулни съединения в алкохола; активиране процесите на естерификация, които подобряват
вкусовите качества, получавани при продължително стареене на алкохола; пълна дезинфекция и удължаване срока на
съхранение на всякакъв вид течности;
Производство : България (по японски патент) Гаранционен срок : 12 месеца
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
http://obiavidnes.com/obiava/88509/ured-za-systaryavane-na-alkohol-volcano-expert

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
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Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/88508/razgovoren-angliyski

Bulgarian for foreigners
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian for foreigner speakers through the following
languages:
- English
- French
-Russian
The studies include all levels – from basics (A1) to experts (C1).
If you own a business here, bought a house or you have just decided to live here, in those cases it is necessary to start learning
Bulgarian for your daily contacts and normal lifestyle.
During your process of learning Bulgarian you also will get knowledge in Bulgarian customs, daily life, special features of
Bulgarian psychology. The reason to do this is because you get in comfort with better and faster adaptation in the new foreign
language area.
No textbook is needed - the language school offers its own learning system and methods - free for our students. Methods we offer
are modern and based on the communication approach and logical assimilation to the lexical and phonetic skills you need . In our
system we offer complex of well balanced :
Grammar
Phonetic
Speaking
Reading
Listening
Individual lessons are referred to individual necessities and profession of every student . Individual lessons are in a suitable for you
time and day , we offer also an opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student..
Ability language school offers some different programs for learning Bulgarian .
General Bulgarian course
Business course
Speaking course to develop and improve your skills in Bulgarian speech .
Each level’s duration is 30 hours (45 min) / 15 sessions ( 90 min. ) – twice a week – 2 months . The price for session is 20 levas .
At the end of every level you could receive a certificate which are shown how many hours you attend and your personal language
abilities in Bulgarian .
For more information:
Phone . (02)953 08 87
0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/88507/bulgarian-for-foreigners

Руски език- Индивидуално и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира индивидуално и групово обучение по Руски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи, като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се.
Цена на индивидуално обручение - 10 лева на учебен час
Цена за участник в група - 150 лева за 30 учебни часа .
В цената са включени учебните материали .
Предлагаме :
- обучение за начинаещи
- обучение за напреднали
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- обучение за подготовка за сертификатни нива
- обучение за деца и ученици
- обучение за подготовка за матура
- курсове по разговорен руски за поддържане на нивото на езикова компетентност .
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/88506/ruski-ezik-individualnoiv-malki-grupi

Разговорен Английски с бизнес насоченост
Езикова школа Абилити организира курс по разговорен Английски с бизнес насоченост . Учебните материали са по
системата за бизнес английски на Oxford University . Курсът е предназначен за курсисти, завършили първо ниво бизнес
английски (Elementary) и има за цел поддържане и усъвършенстване на придобитите знания.
Включени са аудио и видео уроци в учебния план .
Заниманията са : понеделник от 18.30 до 20.30
Продължителност на курса – 30 учебни часа
Цена : 150 лева
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/88505/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

Продавам земеделска земя в област Пловдив-Пазарджик
Собственик продава парцели и земеделски земив общини: Пловдив, Пазарджик, Родопи, Марица, Асеновград, Кричим,
Куклен, Лъки, Перущица, Първомай, Садово, Стамболийски,
в землищата на селата:Асеновград, Алдомировци, Алеко Константиново, Белащица, Бенковски, Благоевград, Блатец,
Браниполе, Братя Даскалови, Брестник, Брестовица, Буковлък, Верен, Веслец, Виница, Войводиново, Войсил, Враца,
Гелеменово, Главиница-Силистренско, Главиница-Пазарджик, Говедаре, Горна Махала, Горни Воден, Горно Александрово,
Градина, Гранит, Граф Игнатиево, Динката, Джигурово, Добровница, Долна Махала, Долни Воден, Драгор, Желязно,
Звъничево, Златитрап, Златовръх, Ивайло, Извор, Изгрев, Йоаким Груево, Искра, Исперихово, Ихтиман,Кадиево,
Караджово, Караджалово, Катуница, Козарско, Костиево, Костелево, Кочево, Кричим, Крумово, Куклен, Куртово
Конаре, Леново, Лозен,Лозен-Стара Загора,
Лом, Мало Конаре, Марково, Мирово, Медковец, Мененкьово,
Мездра,Милево,Мирово, Мокрище, Мулдава, Ново Село, Огняново, Опълченец, Оризари,Осеново, Отец-Кирилово,
Павелско, Пазарджик,Перущица, Питово,Плевен, Пловдив, Православен, Първенец, Радиново,Раднево, Равда,Равнище
,Рогош, Руен, Садово, Севлиево, Синитово, Симеоновец, Стамболийски, Стара Загора, Строево, Търняне, Тополчане,
Триводици, Твърдица, Труд, Устина, Хасково, Храбрино, Ихтиман, Цалапица, Царацово, Черна гора, Чешнегирово, Чурен,
Юнаците, Ягодово, Яхиново, Ямбол
GSM: 0887644838
Email: S@APOLLON.NET
http://www.apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/88504/prodavam-zemedelska-zemya-v-oblast-plovdiv-pazardjik

Страничен протектор с гръб Samsonite Bi-tone iPhone 4S
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Страничен протектор с гръб Samsonite Bi-tone iPhone 4S, сив/червен
http://obiavidnes.com/obiava/88503/stranichen-protektor-s-gryb-samsonite-bi-tone-iphone-4s

Курсове за шести клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за 6 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на шестокласници.
Изберете курсовете за 6 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/88502/kursove-za-shesti-klas-na-rodina

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

http://obiavidnes.com/obiava/88501/kursove-za-sedmi-klas-na-rodina

Подготовка за матура на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за МАТУРА от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка за матура.
Изберете курсовете за матура на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди МАТУРИТЕ.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/88500/podgotovka-za-matura-na-rodina

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети.
Изберете курсовете за кандидат-студенти на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
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Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди кандидатстудентските изпити и
МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/88499/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

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. Телефон
за контакт: 0896598261 0876460131
http://obiavidnes.com/obiava/88498/rabota-v-chehiya

Страничен протектор с гръб Samsonite Bi-tone iPhone 4S
Страничен протектор с гръб Samsonite Bi-tone iPhone 4S, сив/черен
http://obiavidnes.com/obiava/88497/stranichen-protektor-s-gryb-samsonite-bi-tone-iphone-4s

Топ цени на ламинат
Продажба на ламиниран паркет на промоционални хит цени: 6мм - 9. 90 лв. кв. м. , 7мм - 11. 50 лв. кв. м. , 8мм - 12. 80 лв.
кв. м. , 10мм - 20. 50 лв. кв. м. Безплатна доставка, оглед и консултация. Продажба на естествен дъбов паркет. Монтаж,
циклене, фугиране, лакиране на най - ниските цени! Работим в цяла Бургаска област и региона без почивен ден, в удобно за
Вас време! Намерете ни на ул. Цариградска 64а.
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http://obiavidnes.com/obiava/88496/top-ceni-na-laminat

Циклене на паркети
Безпрахово циклене(шлайфане)и лакиране на паркети и дюшемета. Редене на нов и пренареждане на стар, скърцащ,
наводнен, прояден паркет. Работим с качествени лакове и лепила, за които даваме гаранция. Работим в цяла Бургаска
област и региона, без почивен ден - в удобно за Вас време. Ще ни откриете на ул, Цариградска 64а
http://obiavidnes.com/obiava/88495/ciklene-na-parketi

Строително-довършителни услуги
Извършваме строителни услуги, довършителни ремонти, шпакловки, боядисване, зидане на тераси и преградни стени,
къртене и извозване на отпадъци. Венециански и декоративни мазилки, препокриване на покриви, лепене на хидро изолация,
продажба на ламинат и естествен дъбов паркет, циклене и лакиране. Почистване на мазета и тавански помещения,
изнасяне и изхвърляне на ненужни вещи. Работим без почивен ден!
http://obiavidnes.com/obiava/88494/stroitelno-dovyrshitelni-uslugi

Страничен протектор с гръб Samsonite Bi-tone iPhone 4S
Страничен протектор с гръб Samsonite Bi-tone iPhone 4S, син/сив
http://obiavidnes.com/obiava/88493/stranichen-protektor-s-gryb-samsonite-bi-tone-iphone-4s

Детективска Агенция Дискрет-Пловдив Пазарджик Хасково Димитровград
Детективска Агенция ДИСКРЕТ е специализирана единствено и само в областа на изневярата.
Установяване собственост на телефони автомобили и месторабота.Издирване на бивши и
настоящи адреси.Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/88492/detektivska-agenciya-diskret-plovdiv-pazardjik-haskovo-dimitrovgrad

Стъкларски услуги Голдън Глас
Фирма Голдън Глас ЕООД Извършва ме всякакъв вид стъкларски услуги,от смяна на стъкло до монтаж на душ кабини,
паравани ,парапети, ог ледала и др.. Работно време от 8:00 до 190:00 часа, всеки ден. Гр Варна ул. Парижка Комуна 42
тел: 052 913 644 / 0899 12 82 32
http://obiavidnes.com/obiava/88491/styklarski-uslugi-goldyn-glas

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/88490/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-ruse-shumen-silistra-svishtov-v
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Страничен протектор с гръб Samsonite Bi-tone iPhone 4S
Страничен протектор с гръб Samsonite Bi-tone iPhone 4S, червен/черен
http://obiavidnes.com/obiava/88489/stranichen-protektor-s-gryb-samsonite-bi-tone-iphone-4s

Превод и легализация на свидетелства за съдимост
БЪРЗИ преводачески услуги от и на английски, немски, френски, руски, италиански, испански, гръцки, турски, румънски,
сръбски, хърватски... и още 30 езика! Заверки на преводи на документи от чужбина в МВнР и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на
свидетелства за съдимост, нотариални актове, удостоверения за раждане и семейно положение, пълномощни, дипломи,
академични справки, медицински документи, 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/88488/prevod-i-legalizaciya-na--svidetelstva-za-sydimost

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
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
www.noveconsultvt.blogspot.com
www.kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/88487/tyrgovsko-pravo---izkupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna

8" (20.32cm) Asus Memo Pad ME181CX-1A026A
8" (20.32cm) Asus Memo Pad ME181CX-1A026A, GPS, четириядрен Intel T Z3745 1.33-1.86, 1GB RAM, 8 eMMC, Android Kit
Kat 4.4, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/88486/8-2032cm-asus-memo-pad-me181cx-1a026a

8" (20.32cm) Asus Memo Pad ME181CX-1B026A
8" (20.32cm) Asus Memo Pad ME181CX-1B026A, GPS, четириядрен Intel T Z3745 1.33-1.86, 1GB RAM, 8 eMMC, Android Kit
Kat 4.4, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/88485/8-2032cm-asus-memo-pad-me181cx-1b026a

10.1" (25.65 cm) LG G Pad 10.1 - LG V700
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10.1" (25.65 cm) LG G Pad 10.1 - LG V700, червен, четириядрен Cortex-A7 1.2 GHz, 1GB RAM, 16 eMMC (+ micro SD слот),
Android 4.4, 342g , 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/88484/101-2565-cm-lg-g-pad-101---lg-v700

8" (20.32cm) LG Pad 8.0 V480
8" (20.32cm) LG Pad 8.0 V480, GPS, четириядрен Cortex-A7 1.2 GHz, 1GB RAM, 16 eMMC (+ micro SD слот), Android 4.4,
342g , 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/88483/8-2032cm-lg-pad-80-v480

10.1" (25.65 cm) Prestigio MultiPad Visconte 3
10.1" (25.65 cm) Prestigio MultiPad Visconte 3, четириядрен Intel Atom Z3735F 1.83GHz, 2GB RAM, 16GB Flash памет
(microSD слот), Windows 8.1, 660g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88482/101-2565-cm-prestigio-multipad-visconte-3

15.6" (39.62 cm) Dell Inspiron 3542 (5397063656516)
15.6" (39.62 cm) Dell Inspiron 3542 (5397063656516), двуядрен Intel® Core™ i3 4005U 1.7 GHz, HD LED Display & nVidia
GeForce 820M 2GB (HDMI), 4GB, 500GB HDD, USB3.0, Linux, 2.4kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88481/156-3962-cm-dell-inspiron-3542-5397063656516

1TB
1TB, Dell Near Line, 2.5" (6.35cm), 7200 rpm, SAS 6Gbps, Hot Plug Fully Assembled
http://obiavidnes.com/obiava/88480/1tb-dell-near-line-25-635cm-7200-rpm-sas-6gbps-hot-plug-fully-assemble

Dell Precision T3610 BTX Base (PCDELLCA007PT)
Dell Precision T3610 BTX Base (PCDELLCA007PT), четириядрен Intel Xeon E5-1620 v2 (3.7 GHz Turbo, 10 MB), 16GB RAM,
1ТB 7200rpm HDD, 3 GB NVIDIA Quadro K4000, Internal Speaker, Mouse & Keyboard, Windows 7 Pro, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/88479/dell-precision-t3610-btx-base-pcdellca007pt

15.6" (39.62 cm) Dell Inspiron 3542 (5397063656318)
15.6" (39.62 cm) Dell Inspiron 3542 (5397063656318), син, двуядрен Intel® Core™ i3 4005U 1.7 GHz, HD LED Display (HDMI),
4GB, 500GB HDD, USB3.0, Linux, 2.4kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88478/156-3962-cm-dell-inspiron-3542-5397063656318

15.6" (39.62 cm) Dell Inspiron 3542 (5397063656288)
15.6" (39.62 cm) Dell Inspiron 3542 (5397063656288), двуядрен Pentium® 3558U 1.7 GHz, HD LED Display & GeForce 820M
2GB (HDMI), 4GB, 500GB HDD, USB3.0, Linux, 2.4kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88477/156-3962-cm-dell-inspiron-3542-5397063656288

Раница за лаптоп Samsonite Spectrolite Expandable до 17.3"(43.9 cm)
Раница за лаптоп Samsonite Spectrolite Expandable до 17.3"(43.9 cm), "раноца", черен
http://obiavidnes.com/obiava/88476/ranica-za-laptop-samsonite-spectrolite-expandable-do-173439-cm

СИГУРНА РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Педлагаме 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

Страница 43/84

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

12.10.2014

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/88475/sigurna-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-v-bylgariya

ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА РАБОТА В ЧЕХИЯ-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Педлагаме 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/88474/podbor-na-personal-za-rabota-v-chehiya-bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ГАРАНТИРАНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
Педлагаме 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/88467/chehiya-garantirana-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-i-posrednici-v-by

ЧЕХИЯ-ЛЕГАЛНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Педлагаме 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/88473/chehiya-legalna-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

ПРЕДЛАГАМЕ РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Педлагаме 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/88472/predlagame-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya
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ПРЕДЛАГАМЕ РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Педлагаме 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/88471/predlagame-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА РАБОТА В ЧЕХИЯ-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Педлагаме 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/88470/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
Педлагаме 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/88469/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
Педлагаме 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/88468/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
Педлагаме 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
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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/88466/chehiya-garantirana-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-i-posrednici-v-by

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА РАБОТИМ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И
КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Педлагаме 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/88465/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva--rabotim-bez-posrednici-i-komision-v-byl

ПРЕДЛАГАМЕ РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Педлагаме 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/88464/predlagame-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА РАБОТА В ЧЕХИЯ-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Педлагаме 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/88463/podbor-na-personal-za-rabota-v-chehiya-bez-komision-v-bylgariya

ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА РАБОТА В ЧЕХИЯ-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Педлагаме 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/88462/podbor-na-personal-za-rabota-v-chehiya-bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН И
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ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
Педлагаме 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/88461/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
Педлагаме 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/88460/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
Педлагаме 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/88459/chehiya-garantirana-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-i-posrednici-v-by

21.5" (54.61cm) Acer S220HQLBbd
21.5" (54.61cm) Acer S220HQLBbd, Wide TN LED, 5ms, 100M:1 DCR, 200 cd/m2, черен, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/88458/215-5461cm-acer-s220hqlbbd

Чанта за лаптоп Samsonite S-Teem-Briefcase 3 Gussets 16.4"(41.66 cm)
Чанта за лаптоп Samsonite S-Teem-Briefcase 3 Gussets 16.4"(41.66 cm), "чанта", кафяв
http://obiavidnes.com/obiava/88457/chanta-za-laptop-samsonite-s-teem-briefcase-3-gussets-1644166-cm

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net
http://obiavidnes.com/obiava/88456/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-
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3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net
http://obiavidnes.com/obiava/88455/3d-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/88454/3d-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/88453/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Dell OptiPlex 3020 MT (CA016D3020MT11HSWEDB)
Dell OptiPlex 3020 MT (CA016D3020MT11HSWEDB), четириядрен Intel Core i5-4590 (up to 3.70 GHz, 6MB), 4GB RAM,
500GB 7200rpm HDD, Intel HD Graphics, Mouse&Keyboard, Internal Speaker, Windows 8.1 Pro, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/88452/dell-optiplex-3020-mt-ca016d3020mt11hswedb

Dell Precision T1700 MT (CA175PT1700MUFWS)
Dell Precision T1700 MT (CA175PT1700MUFWS), четириядрен Intel Core i7-4790 (3.60GHz, 8MB), 8GB RAM, 1ТB 7200rpm
HDD, 1 GB AMD FirePro V3900, Internal Speaker, Intel vPro, Mouse & Keyboard, Windows 7 Pro, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/88451/dell-precision-t1700-mt-ca175pt1700mufws

Чанта за таблет Samsonite Spectrolite Tablet Cross-Over 9.7"(24.6 cm)
Чанта за таблет Samsonite Spectrolite Tablet Cross-Over 9.7"(24.6 cm), "чанта", черен
http://obiavidnes.com/obiava/88450/chanta-za-tablet-samsonite-spectrolite-tablet-cross-over-97246-cm

18.4" (46.73 cm) Dell Alienware 18 (5397063656479)
18.4" (46.73 cm) Dell Alienware 18 (5397063656479), четириядрен Intel Core i7 4710MQ 2.5/3.5 GHz, FULL HD LED Display &
NVIDIA GeForce GTX 880M 16GB (mini DP), 16GB, 1TB HDD & 80GB SSD, 4x USB3.0, Windows 8.1, 5.47kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88449/184-4673-cm-dell-alienware-18-5397063656479

Продавам земеделска земя в област Пловдив-Пазарджик
Собственик продава парцели и земеделски земив общини: Пловдив, Пазарджик, Родопи, Марица, Асеновград, Кричим,
Куклен, Лъки, Перущица, Първомай, Садово, Стамболийски,
в землищата на селата:Асеновград, Алдомировци, Алеко Константиново, Белащица, Бенковски, Благоевград, Блатец,
Браниполе, Братя Даскалови, Брестник, Брестовица, Буковлък, Верен, Веслец, Виница, Войводиново, Войсил, Враца,
Гелеменово, Главиница-Силистренско, Главиница-Пазарджик, Говедаре, Горна Махала, Горни Воден, Горно Александрово,
Градина, Гранит, Граф Игнатиево, Динката, Джигурово, Добровница, Долна Махала, Долни Воден, Драгор, Желязно,
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Звъничево, Златитрап, Златовръх, Ивайло, Извор, Изгрев, Йоаким Груево, Искра, Исперихово, Ихтиман,Кадиево,
Караджово, Караджалово, Катуница, Козарско, Костиево, Костелево, Кочево, Кричим, Крумово, Куклен, Куртово
Конаре, Леново, Лозен,Лозен-Стара Загора,
Лом, Мало Конаре, Марково, Мирово, Медковец, Мененкьово,
Мездра,Милево,Мирово, Мокрище, Мулдава, Ново Село, Огняново, Опълченец, Оризари,Осеново, Отец-Кирилово,
Павелско, Пазарджик,Перущица, Питово,Плевен, Пловдив, Православен, Първенец, Радиново,Раднево, Равда,Равнище
,Рогош, Руен, Садово, Севлиево, Синитово, Симеоновец, Стамболийски, Стара Загора, Строево, Търняне, Тополчане,
Триводици, Твърдица, Труд, Устина, Хасково, Храбрино, Ихтиман, Цалапица, Царацово, Черна гора, Чешнегирово, Чурен,
Юнаците, Ягодово, Яхиново, Ямбол
GSM: 0887644838
Email: S@APOLLON.NET
http://www.apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/88448/prodavam-zemedelska-zemya-v-oblast-plovdiv-pazardjik

15.6" (39.62 cm) Dell Inspiron 3542 (5397063656295)
15.6" (39.62 cm) Dell Inspiron 3542 (5397063656295), двуядрен Intel® Core™ i3 4005U 1.7 GHz, HD LED Display § nVidia
GeForce 820M 2GB (HDMI), 4GB, 500GB HDD, USB3.0, Linux, 2.4kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88447/156-3962-cm-dell-inspiron-3542-5397063656295

Батерия за Lenovo 888013102 (6-cell)
Батерия за Lenovo 888013102 (6-cell), съвместима с G480, G580, Y480, Y580, Z480, Z580, 0B58693, 10.8V
http://obiavidnes.com/obiava/88446/bateriya-za-lenovo-888013102-6-cell

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: 04.11.2014г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/88445/vecheren-kurs-po-brazilski-portugalski-za-nachinaeshti

Съботен курс по португалски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Провежда се в събота от 10.30 до 13.15, продължителност 50 учебни часа. Цена 160 лв. Начало: 11.10.2014г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/88444/syboten-kurs-po-portugalski-ezik-za-nachinaeshti
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Френски език за средно напреднали
Учебен център Орбис организира вечерен курс по френски език, ниво B1. По време на обучението се развиват всички
езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се
акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Часовете се провеждат два пъти седмично, понеделник и
четвъртък от 18.30 до 20.30, общо 70 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/88443/frenski-ezik-za-sredno-naprednali

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
Facebook: Abilityschool
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http://obiavidnes.com/obiava/88442/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Д
Частна детективска агенция Фокс-разследване!
Извършва детективски услуги на територията
на цяла България и ЕС!
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.
- JPS 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://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/88441/detektivska-agenciya-foks-blagoevgradpetrichsandanskibansko

Бизнес английски- ПЪРВО ниво
Езикова школа Абилити организира обучение по бизнес английски - ПЪРВО ниво – индивидуално и в малки групи .
Часовете са съобразени със свободното време на курсистите . Занятията се провеждат
системата Market Leader – Elementary .
Цена 250 лв.Продължителност -50 учебни часа. В цената не е включена цената на учебника .
Предлагаме квалифицирани препсдаватели , аудио и видео уроци.
За повече информация :
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/88440/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

Частен Детектив-Детективска Агенция Фокс-София, Пловдив, Бургас
Частна детективска агенция Фокс-разследване!
Извършва детективски услуги на територията
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на цяла България и ЕС!
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.
- JPS 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://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/88439/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-sofiya-plovdiv-burgas

Яйчен прах от пъдпъдъчи яйца - меланж.
Хранителна добавка за лечение алергии,анемия, при понижено и повишено кръвно налягане, силно главоболие; занижен
имунитет, хронични бронхити, диабет, GSM:0892374714, 0988838774, 0876709831 inkubatori@abv.bg Skype - tangrabg
www.inkubatori.tk
http://obiavidnes.com/obiava/88438/yaychen-prah-ot-pydpydychi-yayca---melanj

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
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/88437/frenski-ezik---individualno-obuchenie
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Подготвителни курсове и уроци за 6 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на шестокласници.
Изберете курсовете за 6 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/88436/kursove-za-shesti-klas-na-rodina

Курсове за седми клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за кандидатстване след 7 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на седмокласници.
Изберете курсовете за 7 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди изпитите след 7 клас.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
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http://obiavidnes.com/obiava/88435/kursove-za-sedmi-klas-na-rodina

Подготовка за матура на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за МАТУРА от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка за матура.
Изберете курсовете за матура на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди МАТУРИТЕ.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/88434/podgotovka-za-matura-na-rodina

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:
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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
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/88433/angliyski-ezik---individualno-obuchenieiv-malki-grupi

светеща боя за бетон
www.sveteshtiboi.com
Може ли да си представим, че скучните с нищо незабележителни бетонни повърхности могат да заживеят нов живот,
щом настъпи нощта? Светещи в тъмното пътечки, прекрасно изпъкващи в тъмното светещи фуги между камeнни
настилки, светещи стени на къщи, изглеждащи като невероятен декор - това не е илюстрация към научно-фантастичен
роман, а е истинска реалност. Светещата боя за бетон, специално предназначена за бетонни повърхности от всякакъв
вид е способна да прави чудеса. Светещата боя за бетон има ефект на светене в тъмното 6-8 часа. Устойчива е към
механични натоварвания и атмосферни влияния, към химични вещества, мазнини, масла и миещи средства. Разход 8-10
кв.м./л.
http://obiavidnes.com/obiava/88432/sveteshta-boya-za-beton

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети.
Изберете курсовете за кандидат-студенти на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди кандидатстудентските изпити и
МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
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• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/88431/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

Изкупувам пъдпъдъчи яйца - количества!
Изкупувам пъдпъдъчи яйца - количества!
http://obiavidnes.com/obiava/88430/izkupuvam-pydpydychi-yayca---kolichestva

HP DL320e-Gen8 (470065-760)
HP DL320e-Gen8 (470065-760), четириядрен Intel Xeon E3-1220v2 3.1GHz, 4GB DDR3, 460W, 2x1TB,
http://obiavidnes.com/obiava/88429/hp-dl320e-gen8-470065-760

15.6" (39.62 cm) Dell Inspiron 3542 (5397063656271)
15.6" (39.62 cm) Dell Inspiron 3542 (5397063656271), син, двуядрен Pentium® 3558U 1.7 GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB,
500GB HDD, USB3.0, Linux, 2.4kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88425/156-3962-cm-dell-inspiron-3542-5397063656271

Машина под наем за професионално почистване със сух лед
предлагаме Ви машина под наем, с която бързо, без разглобяване, без замърсяване и без химикали, без абразиви и без следи
от нараняване, може да почистите всичко - автомобили, фасади на сгради, покриви, стени, издекия от дърво, стари
мебели, двигатели, турбини и метални изделия. Премахвате с лекота плесен, ръжда, боя, катрани, машинно масло, грес,
стари наслоени замърсявания, може да почистите дори ел.табла, както и всякакво оборудване в ХВП без употреба на
препарати. Какво представлява самият метод - сухият лед представлява въглероден двуокис в твърдо състояние.
Машината изстрелва гранули сух лед с висока скорост чрез сгъстен въздух. При сблъсъка с почистваната повърхност
въгл. двуокис увеличава обема си до 800 пъти. В резултат на промяната в агрегатното състояние и резките
температурни изменения, замърсеният слой става много крехък и лесен за отстраняване.
http://obiavidnes.com/obiava/88424/mashina-pod-naem-za-profesionalno-pochistvane-sys-suh-led

Машина под наем за професионално почистване със сух лед
предлагаме Ви машина под наем, с която бързо, без разглобяване, без замърсяване и без химикали, без абразиви и без следи
от нараняване, може да почистите всичко - автомобили, фасади на сгради, покриви, стени, издекия от дърво, стари
мебели, двигатели, турбини и метални изделия. Премахвате с лекота плесен, ръжда, боя, катрани, машинно масло, грес,
стари наслоени замърсявания, може да почистите дори ел.табла, както и всякакво оборудване в ХВП без употреба на
препарати. Какво представлява самият метод - сухият лед представлява въглероден двуокис в твърдо състояние.
Машината изстрелва гранули сух лед с висока скорост чрез сгъстен въздух. При сблъсъка с почистваната повърхност
въгл. двуокис увеличава обема си до 800 пъти. В резултат на промяната в агрегатното състояние и резките
температурни изменения, замърсеният слой става много крехък и лесен за отстраняване.
http://obiavidnes.com/obiava/88423/mashina-pod-naem-za-profesionalno-pochistvane-sys-suh-led

17.3" (43.94 cm) Dell Alienware 17 (5397063656462). четириядрен Intel Core i7 4710MQ 2.5/3.5 GHz
17.3" (43.94 cm) Dell Alienware 17 (5397063656462). четириядрен Intel Core i7 4710MQ 2.5/3.5 GHz, FULL HD LED Display &
NVIDIA GeForce GTX 880M 16GB (mini DP), 16GB, 1TB HDD & 80GB SSD, 4x USB3.0, Windows 8.1, 5.47kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88422/173-4394-cm-dell-alienware-17-5397063656462-chetiriyadren-intel-core-i7-47

Превод и легализация на официални документи за/от чужбина
БЪРЗИ преводачески услуги от и на английски, немски, френски, руски, италиански, испански, гръцки, турски, румънски,
сръбски, хърватски... и още 30 езика! Заверки на преводи на документи от чужбина в МВнР и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на
свидетелства за съдимост, нотариални актове, удостоверения за раждане и семейно положение, пълномощни, дипломи,
академични справки, медицински документи, съдебни решения и други във всички държавни институции и чуждестранни
посолства в Република България.
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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/88421/prevod-i-legalizaciya-na--oficialni-dokumenti-zaot-chujbina

Dell OptiPlex 3020 MT (CA010D3020MT11HSWEDB)
Dell OptiPlex 3020 MT (CA010D3020MT11HSWEDB), двуядрен Intel Core i3-4150 (3.5GHz, 3MB), 4GB RAM, 500GB 7200rpm
HDD, Intel HD Graphics, Mouse&Keyboard, Internal Speaker, Windows 8.1 Pro, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/88420/dell-optiplex-3020-mt-ca010d3020mt11hswedb

15% отстъпка за преводи от и на всички езици!
"АДАПТ БЪЛГАРИЯ" – професионални преводи и експресна легализация на документи
» Професионални преводи от и на 40 езика
» Преводи във всички специализирани насоки и специфични области
» Легализация в МВнР и заверки във всички министерства, институции и консулски представителства
» Приемане на поръчки от цялата страна, без необходимост да напускате Вашето населено място
» Доставка на готовите материали съобразно Вашето желание
» Форми на разплащане по удобен за Вас начин
» Партньорски отстъпки
ПРЕДЛАГАМЕ ЛИЦЕНЗИРАНИ ПРЕВОДИ ОТ И НА СЛЕДНИТЕ ЕЗИЦИ: Английски, албански, арабски, арменски,
виетнамски, грузински, гръцки, датски, естонски, иврит, испански, италиански, китайски, латвийски, литовски,
македонски, немски, нидерландски, норвежки, персийски, полски, португалски, румънски, руски, словашки, словенски,
сръбски, турски, унгарски, украински, фински, фламандски, френски, хинди, хърватски, чешки, шведски, японски
Агенция за преводи „АДАПТ БЪЛГАРИЯ“ е сертифицирана по европейски стандарт БДС EN 15038:2006.
ОФИСИ:
Адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 77
Телефони: 02 989 98 67; 0888 888 400
E-mail: adapt@abv.bg
skype: adaptbg
Адрес: гр. Севлиево, ул. „Христо Спиридонов“ № 6
Телефони: 0675 35059; 0885 473 186
E-mail: adapt_s@abv.bg
skype: prevodi.sevlievo
http://www.adaptbg.com
http://www.facebook.com/adapt.bulgaria
http://obiavidnes.com/obiava/88419/15-otstypka-za-prevodi-ot-i-na-vsichki-ezici

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. Изпитаният начин да учите право или
друга хуманитарна специалност!Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/88418/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
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центъра на София; гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи.
Изпитаният начин да учите медицина или друга специалност в тази сфера! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/88417/himiya-i-biologiya-za-matura-i-kandidat-studenti

Английски и немски език за матура и кандидат-студенти
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти и матура по Английски и Немски език. Целогодишна подготовка за
ученици в 11 и 12 клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия
учебен материал и регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график
за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Изпитаният начин да учите в
най-търсените и съвременни специалности! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/88416/angliyski-i-nemski-ezik-za-matura-i-kandidat-studenti

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. Изпитаният начин да учите в най-търсените и
съвременни специалности! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/88415/ispanski-ezik---matura-i-ks

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. Изпитаният начин да получите
отлична оценка на матурите! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/88414/matura-po-vsichki-predmeti

7 клас - БЕЛ и Математика
Курсове и индивидуални уроци по БЕЛ и Математика за седмокласници. Безплатно първо занятие; готови учебни
материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и регулярно изпитване; интензивен тренинг за
решаване на тестове и писане на преразказ/ разписване на задачи. 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра
на София; гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи.
Изпитаният начин детето Ви да учи в елитна гимназия в София! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/88413/7-klas---bel-i--matematika

HP DL180-G9 (784107-425)
HP DL180-G9 (784107-425), шест-ядрен Intel Xeon E5-2609 v3 1.9 GHz, 8GB RDIMM, 550W, No HDD
http://obiavidnes.com/obiava/88412/hp-dl180-g9-784107-425

**0882551735*** -фини шпакловки. ДОГОВАРЯНЕ НА ЦЕНИТЕ
0882551735-ДОГОВАРЯНЕ..
фини шпакловки.
гипсова шпакловка.
латекс.
топлоизолация.
обръщане покрай дограма и врати,с поставияне на лайсни или измазване.
минерални мазилки.
гипсова мазилка.
пръскана мазилка.
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замазки.
зидария.
МАЙСТОР С ДЪЛГОДИШНА ПРАКТИКА В СТРОИТЕЛСТВОТО.
КОРЕКНО.
КАЧЕСТВЕНО.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА.
0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/88411/0882551735--fini-shpaklovki-dogovaryane-na-cenite

Машина за хрупкави картофени спирали
Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
МАШИНА ЗА ХРУПКАВИ КАРТОФЕНИ СПИРАЛИ SPIRAL POTATO SLICER
Машината за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer използва патентована технология
за спираловидно нарязване на зеленчуци – картофи, краставици, моркови, лук и др.,
при която максимално се запазват хранителните вещества в зеленчуците – не се получава смачкване
или раздробяване на съответният продукт.
Лазерно заточените ножове позволяват обработката на един картоф – нарязване и нанизване
на дървено шишче да става за 7 секунди, а получената атрактивна форма ще впечатли Вашите приятели,
семейство или клиенти.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/88410/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali

Кенгуру Кийпър органайзер за дамска чанта
Кенгуру Кийпър органайзер за дамска чанта
Подредете чантата си за секунди с Кenguru Кiipur:
Как ще ви помогне Кенгуру Кийпър?
събира над 70 предмета
модерен и стилен дизайн
получавате два различни размера, които можете да ползвате отделно или един в друг
подходящ за всеки тип чанта
за повече място в средата може да го обърнете с джобовете навън
смяната на чантите става за секунди
идеален подарък за всяка жена
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/88409/kenguru-kiypyr-organayzer-za-damska-chanta

Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
10 минутна тренировка с ”ВИБРО ПЛЕЙТ”, замества едночасово "блъскане” по различните уреди във фитнес залите !
Това е един специален иновационен метод за тренировка – ”Whole body vibration”, който се базира на дългогодишни
международни клинични изследвания и има много широко поле на приложение
в областта на здравето, спорта и фитнеса.Той се състои в използването на бързи ритмични вибрации, които

Страница 59/84

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

12.10.2014

предизвикват силни мускулни контракции,
тренирайки цялото тяло и и водещи до бързи резултати.
А те са впечатляващи и се проявяват още през първата седмица на използуване на уреда- увеличава се мускулната сила и
гъвкавост, усъвършенства се формата на тялото и мускулатурата,
намалява се подкожната мастна тъкан на местата с големи натрупва- ния,
премахва се целулита ,увеличава се виталността на организма, постига се хормонално равновесие, създава се чувсво на
телесно и психическо благосъстояние, премахва се стреса и напрежението,
повишава се метаболизма и се постига цялостно подмладяване на организма.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/88408/vibro-pleytpauyr-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Чанта за лаптоп Lenovo Toploader CT2650 (Targus Eternity) до 15.6" (39.62 cm)
Чанта за лаптоп Lenovo Toploader CT2650 (Targus Eternity) до 15.6" (39.62 cm), черен
http://obiavidnes.com/obiava/88407/chanta-za-laptop-lenovo-toploader-ct2650-targus-eternity-do-156-3962-cm

Терапевтичен апарат за повлияване дископатии
Терапевтичен апарат за повлияване дископатии
Терапевтичен апарат за физиотерапевтично лечение на болки в гърба,
дискова херния - ДИСКОПАТИЯ , ошипяване на гръбнака, деформации на гръбначните дискове, дископатии !!!
Уред за терапия на кръста и гръбначния стълб .
Уредът за терапия на кръста и гръбначния стълб е от най – ново поколение терапевтични устройства и е плод на
дългогодишни тестове и проучвания.
Той събира в себе си пет различни метода за терапия (терапия за изправяне на прешлените на гръбнака и кръста , слаба и
средна по интензитет пулсова терапия, инфрачервена терапия, топлинна акупунктурна терапия и магнитна терапия) и
есна за изпълнение и може да се провежда на всяко удобно за Вас място.
ТЕРАПИЯ ЗА ИЗПРАВЯНЕ ПРЕШЛЕНИТЕ НА ГРЪБНАКА И КРЪСТА (ЛИФТИНГ) Специално проектиран съобразно
извивките на човешкото тяло,
уредът притежава уникалното свойство да влия благотворно върху състоянието на прешлените и да ги лекува от
съответните заболявания.
Когато сме легнали върху уреда, прешлените се намират в положение, което им позволява да заемат правилната си
позиция,
а това от своя страна премахва болката и чувството за схванатост и неразположение
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehnoshopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/88406/terapevtichen-aparat-za-povliyavane-diskopatii

Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
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Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/88405/masajna-masajirashta-sedalka

"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
www.noveconsultvt.blogspot.com
www.kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/88404/izkupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata-otgovornost-za-

2TB
2TB, Dell 400-24993, 3.5" (8.89 cm), 7200 rpm, SATA, Hot Plug Fully Assembled
http://obiavidnes.com/obiava/88403/2tb-dell-400-24993-35-889-cm-7200-rpm-sata-hot-plug-fully-assembled

Работа в Чехия
Мъже и жени до 55 год. за работа в Чехия
1. Пекарни „Magdalenske Mre
http://obiavidnes.com/obiava/88402/rabota-v-chehiya

Математика - индивидуални уроци за ученици
Математика - индивидуални уроци за ученици
Уроци за НВО след 4 и 7 клас
Частни уроци по математика, допълващи обучението в училище - 2- 7 клас
Подготовка за контролни и класни работи
Подготовка за математически олимпиади и конкурси
Индивидуален подход
Дианабад, Дървеница, Изток, Изгрев, Младост 1 – гр. София
телефон : 0898 753 578
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http://obiavidnes.com/obiava/88401/matematika----individualni-uroci-za-uchenici

Чанта за лаптоп Samsonite S-Teem-Briefcase 1 Gussets до 15.4"(39.12 cm)
Чанта за лаптоп Samsonite S-Teem-Briefcase 1 Gussets до 15.4"(39.12 cm), "чанта", черен
http://obiavidnes.com/obiava/88400/chanta-za-laptop-samsonite-s-teem-briefcase-1-gussets-do-1543912-cm

Чанта за лаптоп Samsonite S-Teem-Briefcase 1 Gussets 15.4"(39.12 cm)
Чанта за лаптоп Samsonite S-Teem-Briefcase 1 Gussets 15.4"(39.12 cm), "чанта", кафяв
http://obiavidnes.com/obiava/88399/chanta-za-laptop-samsonite-s-teem-briefcase-1-gussets-1543912-cm

Чанта за лаптоп Samsonite S-Teem-Briefcase 1 Gussets до 15.4"(39.12 cm)
Чанта за лаптоп Samsonite S-Teem-Briefcase 1 Gussets до 15.4"(39.12 cm), "чанта", кафяв
http://obiavidnes.com/obiava/88398/chanta-za-laptop-samsonite-s-teem-briefcase-1-gussets-do-1543912-cm

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/88397/30-50-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/88396/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Калъф за таблет Lenovo A8-50 Folio Case and Film до 8" (20.32 cm)
Калъф за таблет Lenovo A8-50 Folio Case and Film до 8" (20.32 cm), "бележник", жълт
http://obiavidnes.com/obiava/88395/kalyf-za-tablet-lenovo-a8-50-folio-case-and-film-do-8-2032-cm

Калъф за таблет Lenovo A8-50 Folio Case and Film до 8" (20.32 cm)
Калъф за таблет Lenovo A8-50 Folio Case and Film до 8" (20.32 cm), "бележник", тъмносин
http://obiavidnes.com/obiava/88394/kalyf-za-tablet-lenovo-a8-50-folio-case-and-film-do-8-2032-cm

Калъф за таблет Lenovo A8-50 Folio Case and Film до 8" (20.32 cm)
Калъф за таблет Lenovo A8-50 Folio Case and Film до 8" (20.32 cm), "бележник", червен
http://obiavidnes.com/obiava/88393/kalyf-za-tablet-lenovo-a8-50-folio-case-and-film-do-8-2032-cm

Калъф за таблет Lenovo Miix 10 Screen Protector SP700 до 10.1" (25.65 cm)
Калъф за таблет Lenovo Miix 10 Screen Protector SP700 до 10.1" (25.65 cm), "бележник", черен
http://obiavidnes.com/obiava/88392/kalyf-za-tablet-lenovo-miix-10-screen-protector-sp700-do-101-2565-cm
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Калъф за таблет Lenovo Miix2 до 8" (20.32 cm)
Калъф за таблет Lenovo Miix2 до 8" (20.32 cm), "бележник", черен
http://obiavidnes.com/obiava/88391/kalyf-za-tablet-lenovo-miix2-do-8-2032-cm

Калъф за таблет Lenovo Miix до 10" (25.4 cm)
Калъф за таблет Lenovo Miix до 10" (25.4 cm), "бележник", черен
http://obiavidnes.com/obiava/88390/kalyf-za-tablet-lenovo-miix-do-10-254-cm

Калъф за таблет Lenovo S5000 Gift Package до 7" (17.78 cm)
Калъф за таблет Lenovo S5000 Gift Package до 7" (17.78 cm), "бележник", бежов
http://obiavidnes.com/obiava/88389/kalyf-za-tablet-lenovo-s5000-gift-package-do-7-1778-cm

Матраци в онлайн магазин - www.kupilesno.com
Интернет сайтът kupilesno.com е съсредоточен в продажбата на мебели и материали за тях. Тук може да откриете
мебел, която не откривате в друг магазин. Ако търсите разнообразие, изберете подходящата за дома Ви дамаска от
един от най-богатите онлайн каталози.
http://obiavidnes.com/obiava/88388/matraci-v-onlayn-magazin---wwwkupilesnocom

Изработка на бизнес сайтове
Изработка на сайтове и онлайн магазини от професионалисти. Предлагамe написване на целия код на уеб сайт, както и
стандартни темплейт решения. Изработваме CMS системи по желание на клиентите.
http://obiavidnes.com/obiava/88387/izrabotka-na-biznes-saytove

Мейзитанг - meizitang.bg
Натуралният продукт, с който може да свалите 12 килограма за 6 седмици е Мейзитанг. При този продукт няма йо-йо
ефект, диетите не са задължителни и няма нужда да спортувате активно. Опитайте и се убедете в силата на този
продукт.
http://obiavidnes.com/obiava/88386/meyzitang---meizitangbg

Калъф за таблет Lenovo S5000 Gift Package до 7" (17.78 cm)
Калъф за таблет Lenovo S5000 Gift Package до 7" (17.78 cm), "бележник", тъмносив
http://obiavidnes.com/obiava/88385/kalyf-za-tablet-lenovo-s5000-gift-package-do-7-1778-cm

Калъф за таблет Lenovo S6000 Gift Package Black до 10" (25.4 cm)
Калъф за таблет Lenovo S6000 Gift Package Black до 10" (25.4 cm), "бележник", черен
http://obiavidnes.com/obiava/88384/kalyf-za-tablet-lenovo-s6000-gift-package-black-do-10-254-cm

Калъф за таблет Lenovo S6000L Gift Package до 10" (25.4 cm)
Калъф за таблет Lenovo S6000L Gift Package до 10" (25.4 cm), "бележник", сив
http://obiavidnes.com/obiava/88383/kalyf-za-tablet-lenovo-s6000l-gift-package-do-10-254-cm

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net
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http://obiavidnes.com/obiava/88382/3d-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/88381/3d-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/88380/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

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/88379/inkubatori---avtomatichni-termoregulator-s-pic-kontroler

Чанта Lenovo Sleeve UC151 за лаптоп до 14" (35.56 cm)
Чанта Lenovo Sleeve UC151 за лаптоп до 14" (35.56 cm), "чанта", зелен
http://obiavidnes.com/obiava/88378/chanta-lenovo-sleeve-uc151-za-laptop-do-14-3556-cm

Чанта Lenovo Toploader UT700 Samsonite за лаптоп до 14" (35.56 cm)
Чанта Lenovo Toploader UT700 Samsonite за лаптоп до 14" (35.56 cm), "чанта", черен
http://obiavidnes.com/obiava/88377/chanta-lenovo-toploader-ut700-samsonite-za-laptop-do-14-3556-cm

"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

Страница 66/84

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

12.10.2014

http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/88376/izkupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata-otgovornost-za-

Netgear JFS524-200EUS
Netgear JFS524-200EUS, 24Port 100Mbps Switch
http://obiavidnes.com/obiava/88375/netgear-jfs524-200eus

Купува ЗЕМИ и идеални части в област РУСЕ--- общ.БЯЛА, общ.ЦЕНОВО!
Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в област РУСЕ-общ.БЯЛА и общ.ЦЕНОВО
НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ !
Плащаме веднага на място пред Нотариус/по банков път.
Изготвяне на документи !
Офис мениджър:0887512663-Петрова
За контакт: 0878229309, 0889229309– г-н Караиванов
http://obiavidnes.com/obiava/88374/kupuva-zemi-i-idealni-chasti-v-oblast-ruse----obshtbyala-obshtcenovo

Netgear JGS524E-200EUS
Netgear JGS524E-200EUS, 24Port Gigabit Switch
http://obiavidnes.com/obiava/88373/netgear-jgs524e-200eus

ПЛЕВЕНСКА област – Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
ПЛЕВЕНСКА област – Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в общ.БЕЛЕНЕ, общ.Плевен, общ.Левски, общ.Пордим, общ.Кнежа,
общ.Гулянци , общ.Долна Митрополия, общ.Долни Дъбник, общ.Искър, общ.Никопол, общ.Червен Бряг.
НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ !!! За приоритетни землища до 900лв./дка. !
Заплащане веднага на място пред Нотариус/по банков път!
Изготвяне на документи !
Сделката се осъществява пред Нотариус!
КОРЕКТНИ ОТНОШЕНИЯ!
0878229309, 0889229309–Караиванов
0887512663-Петрова
http://obiavidnes.com/obiava/88372/plevenska-oblast--kupuva-zemedelski--zemi

Купува ЗЕМИ в област ЛОВЕЧ - общ.Ловеч, общ.Летница, общ.Луковит, общ.Угърчин,
общ.Троян
Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в област ЛОВЕЧ – Бежаново, Славяни, Слатина, Чавдарци, Александрово, Владиня,
Къкрина, Деветаки, гр.Летница, Горско Сливово, Ловеч, Дерманци, Дренов, Дойренци, Йоглав, Крушуна, Горан, Смочан,
Ъглен, Пресяка, Лисец, Баховица, Горно Павликене, Абланица, Българене, Брестово, Врабево, Стефаново, Добродан,
Луковит, Румянцево, Тодоричене, Петревене, Славщица, Гостиня, Умаревци, Угърчин, Катунец, Голец, Микре, Ябланица,
Брестница и др.
НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ! За приоритетни землища до 850 лв./дка.!
Плащане веднага пред Нотариус / по банков път.
Изготвяне на документи.
Компетентно правно обслужване !
За контакт: 0878229309, 0889229309– г-н Караиванов
Офис мениджър:0887512663-Петрова
http://obiavidnes.com/obiava/88371/kupuva-zemi-v-oblast-lovech---obshtlovech-obshtletnica-obshtlukovit-obshtugyrchin-o

Купува ЗЕМ.ЗЕМЯ
общ.ПАВЛИКЕНИ!

/и

идеални

части/

в

общ.СВИЩОВ,
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Купува ЗЕМ.ЗЕМЯ /и идеални части/ в общ.СВИЩОВ, общ.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, общ.ПАВЛИКЕНИ! НАЙ-ВИСОКИ
ЦЕНИ! За приоритетни землища до 1200лв./дка. !!!!!!!!
-общ.СВИЩОВ- Козловец, Морава, Овча Могила, Алеково, Драгомирово, Александрово, Горна Студена, Ореш, Българско
Сливово, Хаджидимитрово, Червена, Деляновци, Совата, Вардим, Свищов
-общ.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ - ПАВЕЛ, Обединение, Масларево, Вързулица, Страхилово, Климентово, Иванча, Стефан
Стамболово, Полски Сеновец, Петко Каравелово, Полски Тръмбеш, Раданово, Куцина, Каранци, Орловец
-общ.ПАВЛИКЕНИ-- Павликени, Недан, Бутово, Дъскот, Патреш, Сломер, Батак, Караисен, Горна и Долна Липница,
Паскалевец, Стамболово, Росица, Бяла черква, Михалци, Лесичери, Върбовка, Димча, Вишовград, Мусина
Заплащане веднага на място пред Нотариус/по банков път.
Изготвяне на документи.
За контакт: 0878229309, 0889229309– г-н Караиванов
Офис мениджър:0887512663-Петрова
e-mail: ekoagro@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/88370/kupuva-zemzemya-i-idealni-chasti-v-obshtsvishtov-obshtpolski-trymbesh-obshtpavliken

Всички видове строителни услуги и домашни ремонти
Бригади извършват груб строеж , зидария , вътрешни и външни топлоизолации , хидроизолации , облицовка с камък ,
замазка , гипсова мазилка и шпакловка , теракот , гранитогрес , фаянс , колор кит , латекс ,декорации и декоративни
мазилки , боя , тапети ,всякакви нестандартни изпълнения с гипсокартон , окачени тавани , скрито осветление , ВиК ,Ел.
инсталации ,ОиВ и др .Оглед , безплатни консултации , кратки срокове . Тел . за контакт - 0878 78 23 88 - Антон Стоянов
.
http://obiavidnes.com/obiava/88369/vsichki-vidove-stroitelni-uslugi-i-domashni-remonti

Netgear XS712T-100NES
Netgear XS712T-100NES, 12Port Gigabit
http://obiavidnes.com/obiava/88368/netgear-xs712t-100nes

Курсове за шести клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за 6 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на шестокласници.
Изберете курсовете за 6 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
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http://obiavidnes.com/obiava/88367/kursove-za-shesti-klas-na-rodina

Курсове за седми клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за кандидатстване след 7 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на седмокласници.
Изберете курсовете за 7 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди изпитите след 7 клас.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/88366/kursove-za-sedmi-klas-na-rodina

Подготовка за матура на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за МАТУРА от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка за матура.
Изберете курсовете за матура на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди МАТУРИТЕ.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
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ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/88365/podgotovka-za-matura-na-rodina

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети.
Изберете курсовете за кандидат-студенти на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди кандидатстудентските изпити и
МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/88364/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina
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Netgear PR2000-100EUS
Netgear PR2000-100EUS, WiFi Trek Travel Router, 2Port, USB 2.0
http://obiavidnes.com/obiava/88363/netgear-pr2000-100eus

Netgear R6100-100PES
Netgear R6100-100PES, WiFi Router, 5Port Dual Band Gigabit
http://obiavidnes.com/obiava/88362/netgear-r6100-100pes

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:0885 369 424- 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/88361/remont-na-pokrivi-sofiya

Ремонт на покриви-Пловдив
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0885 369 424- 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/88360/remont-na-pokrivi-plovdiv

Ремонт на покриви-Бургас
.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:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
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http://obiavidnes.com/obiava/88359/remont-na-pokrivi-burgas

Netgear R6200-100PES
Netgear R6200-100PES, Smart WiFi Router, 5Port Dual Band Gigabit
http://obiavidnes.com/obiava/88358/netgear-r6200-100pes

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/88357/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/88356/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/88355/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.
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- 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/88354/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/88353/ispanski-ezik---kursove-i-uroci

Netgear WNDR4500-200EUS
Netgear WNDR4500-200EUS, Wireless Dual Band Gigabit Router, USB 2.0
http://obiavidnes.com/obiava/88352/netgear-wndr4500-200eus

Превод на документи от/на над 27 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/88351/prevod-na-dokumenti-otna-nad-27-ezika

Netgear WNDR4700-100PES
Netgear WNDR4700-100PES, WiFi Storage Router, 5Port Duald Band Gigabit, USB 3.0
http://obiavidnes.com/obiava/88350/netgear-wndr4700-100pes

40" (101.6 cm) LG 40UB800V ULTRA HD 4K
40" (101.6 cm) LG 40UB800V ULTRA HD 4K, DVB-C/T2/S2, TruMotion 100Hz, HDMI, USB, Smart, LAN, Wi-Fi WIDI, DVR
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Ready, Speakers, бял, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/88349/40-1016-cm-lg-40ub800v-ultra-hd-4k

42" (106.68 cm) LG 42UB820V ULTRA HD 4K
42" (106.68 cm) LG 42UB820V ULTRA HD 4K, DVB-C/T2/S2, TruMotion 100Hz, HDMI, USB, Smart, LAN, Wi-Fi, WIDI,
Speakers, черен, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/88348/42-10668-cm-lg-42ub820v-ultra-hd-4k

79" (200.66 cm) LG 79UB980V
79" (200.66 cm) LG 79UB980V, 3D ULTRA HD 4K, DVB-C/T2/S2, XR 1300Hz, 3x HDMI 1.4, 1x HDMI 4K 60p, 2x USB 2.0, CI
Slot, RF in, RS-232C (Control / SVC), Digital Audio out, Component In (Y,Pb,Pr) + Audio, Headphone out, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/88347/79-20066-cm-lg-79ub980v

Lenovo Smartphone A328
Lenovo Smartphone A328, черен, поддържа 2 sim карти, 4.5" (11.43 cm), четириядрен MT6582M 1.3 GHz, 1GB, 4GB Flash
памет (+ Micro SD слот), Аndroid 4.4, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88346/lenovo-smartphone-a328

13.3" (33.78 cm) Toshiba Portege Z30-A-1E1
13.3" (33.78 cm) Toshiba Portege Z30-A-1E1, 4G, двуядрен Intel® Core™ i7 4510U 2.0/3.1 GHz, Full HD LED Display (HDMI),
16GB, 512GB SSD, 3x USB3.0, Windows 7/8.1 Pro, 1.20 kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88320/133-3378-cm-toshiba-portege-z30-a-1e1

15.6" (39.62 cm) Toshiba Tecra W50-A-114
15.6" (39.62 cm) Toshiba Tecra W50-A-114, четириядрен Core i7 4810MQ 2.8/3.8 GHz, Full HD LED Display & NVIDIA Quadro
K2100M 2GB (DisplayPort), 16GB, 512GB SSD, 2x USB 3.0, Windows 7/8.1 Pro, 2.7 kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88319/156-3962-cm-toshiba-tecra-w50-a-114

Охлаждаща поставка за лаптоп
Охлаждаща поставка за лаптоп, Manhattan 140072, за лаптопи до 16" (40.64 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/88318/ohlajdashta-postavka-za-laptop

Охлаждаща поставка за лаптоп
Охлаждаща поставка за лаптоп, Manhattan 190046, за лаптопи до 17" (43.18 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/88317/ohlajdashta-postavka-za-laptop

Охлаждаща поставка за лаптоп
Охлаждаща поставка за лаптоп, Manhattan 700429, прозрачен
http://obiavidnes.com/obiava/88316/ohlajdashta-postavka-za-laptop

Охлаждаща поставка за лаптоп
Охлаждаща поставка за лаптоп, Manhattan 700467, черна
http://obiavidnes.com/obiava/88315/ohlajdashta-postavka-za-laptop

Охлаждаща поставка за лаптоп
Охлаждаща поставка за лаптоп, Manhattan 703406, за лаптопи до 17" (43.18 cm)
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http://obiavidnes.com/obiava/88314/ohlajdashta-postavka-za-laptop

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, 150 и най големите който предлагаме
за 200 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/88345/predlagame-inkubatori-za-lyupene-na-yayca

Икономия на ток
Икономия на ток! За повече информация пишете на : elektronbg@yandex.ru
http://obiavidnes.com/obiava/88344/ikonomiya-na-tok

Калъф за таблет Samsonite Spectrolite iPad Air Portfolio до 9.7"(24.6 cm)
Калъф за таблет Samsonite Spectrolite iPad Air Portfolio до 9.7"(24.6 cm), "бележник", черен
http://obiavidnes.com/obiava/88313/kalyf-za-tablet-samsonite-spectrolite-ipad-air-portfolio-do-97246-cm

Чанта за лаптопи Samsonite Spectrolite Business Case with Wheels до 15.6" (39.6 cm)
Чанта за лаптопи Samsonite Spectrolite Business Case with Wheels до 15.6" (39.6 cm), "чанта", черен
http://obiavidnes.com/obiava/88312/chanta-za-laptopi-samsonite-spectrolite-business-case-with-wheels-do-156-396-

Чанта за лаптопи Samsonite Spectrolite Rolling Tote Expandable до 17.3" (43.9 cm)
Чанта за лаптопи Samsonite Spectrolite Rolling Tote Expandable до 17.3" (43.9 cm), "чанта", черен
http://obiavidnes.com/obiava/88311/chanta-za-laptopi-samsonite-spectrolite-rolling-tote-expandable-do-173-439-cm

Чанта за таблет Samsonite X'Blade Business до 7"-8"(17.8-20.3cm)
Чанта за таблет Samsonite X'Blade Business до 7"-8"(17.8-20.3cm), "чанта", черен
http://obiavidnes.com/obiava/88310/chanta-za-tablet-samsonite-xblade-business-do-7-8178-203cm

Чанта за таблет и обща употреба Samsonite X'Blade Business до 8"(20.3 cm)
Чанта за таблет и обща употреба Samsonite X'Blade Business до 8"(20.3 cm), "чанта", черен
http://obiavidnes.com/obiava/88309/chanta-za-tablet-i-obshta-upotreba-samsonite-xblade-business-do-8203-cm

Netgear R7500
Netgear R7500, Dual-Band AC2350, Nighthawk X4 Smart WiFi Router, 4Port Gigabit Switch, 2x USB3.0 & eSATA
http://obiavidnes.com/obiava/88308/netgear-r7500

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

Страница 75/84

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

12.10.2014

http://obiavidnes.com/obiava/88343/uroci-po-risuvane

Курс по италиански език – B1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език, трето ниво. Курсът се провежда по системата
Progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото е с
продължителност 80 часа и се провежда два пъти в седмицата – понеделник и четвъртък от 19.00 до 21.00 часа. Цена:
250 лева. Начало: 29.09.2014г
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/88342/kurs-po-italianski-ezik--b1

Курс по италиански език – А2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език, ниво А2. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език. Нивото е с
продължителност 80 часа и се провежда два пъти в седмицата – вторник и петък от 18.30 до 20.30 часа. Цена: 250 лева.
Начало: 30.09.14г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/88341/kurs-po-italianski-ezik--a2

Съботен курс по италиански език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда веднъж седмично – събота от 10.30 до 13.30 часа. Цена: 250 лева.
Начало: 18.10.14г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/88340/syboten-kurs-po-italianski-ezik-za-nachinaeshti

Netgear N300
Netgear N300, 300 Mbps WiFi Range Extender
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http://obiavidnes.com/obiava/88306/netgear-n300

Netgear WN203
Netgear WN203, 300 Mbps Wireless-N Access Point
http://obiavidnes.com/obiava/88305/netgear-wn203

Netgear WN2500RP
Netgear WN2500RP, 600Mbps, WiFi Range Extender
http://obiavidnes.com/obiava/88303/netgear-wn2500rp

Слушалки Razer Kraken Pro World of Tanks
Слушалки Razer Kraken Pro World of Tanks, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/88301/slushalki-razer-kraken-pro-world-of-tanks

Слушалки Razer Kraken Pro
Слушалки Razer Kraken Pro, черни, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/88294/slushalki-razer-kraken-pro

Превози за групи до 8 човека
Луксозен пътнически микробус 8+1 места извършва евтини специални пътнически превози за организирани групи от 1
до 8 човека в страната и чужбина на уговорени предварително ниски цени на тел. 0879855983-Баков
http://obiavidnes.com/obiava/88339/prevozi-za-grupi-do-8-choveka

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/88338/sanitaren-fayans-i-obzavejdane-za-banya-stroitelni-materiali-toploizolacii-fayan

Уред за състаряване на алкохол Volcano Expert - световен хит !
Уред за състаряване на алкохол
Volcano Expert - световен хит !
Ултразвуков уред за дезинфекция и състаряване на алкохол по японски лиценз ! 20 минути обработка с уреда, състарява
алкохола с около 1 година !
Мощното ултразвуково поле, създавано при работа на уреда гарантира: премахване на вредни интермолекулярни и
разграждане на високомолекулни съединения в алкохола; активиране процесите на естерификация, които подобряват
вкусовите качества, получавани при продължително стареене на алкохола; пълна дезинфекция и удължаване срока на
съхранение на всякакъв вид течности;
Производство : България (по японски патент) Гаранционен срок : 12 месеца
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/88337/ured-za-systaryavane-na-alkohol-volcano-expert---svetoven-hit-

Middle-Earth: Shadow of Mordor + DLC Dark Ranger
Middle-Earth: Shadow of Mordor + DLC Dark Ranger, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/88293/middle-earth-shadow-of-mordor--dlc-dark-ranger
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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.,
http://obiavidnes.com/obiava/88336/detoksikator

Легализация на документи и превод от/на над 30 езика
Официални преводи на документи на над 30 езика, легализация на документи и заверка с Апостил (Apostille) в Дирекция
„Консулски отношения“ на Министерство на външните работи, заверки във всички министерства и ведомства на
Република България, заверки във всички консулски представителства на чужди държави в Република България, както и
заверки на преводи от заклети преводачи към агенцията.
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/88335/legalizaciya-na-dokumenti-i-prevod-otna-nad-30-ezika

Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
10 минутна тренировка с ”ВИБРО ПЛЕЙТ”, замества едночасово "блъскане” по различните уреди във фитнес залите !
Това е един специален иновационен метод за тренировка – ”Whole body vibration”, който се базира на дългогодишни
международни клинични изследвания и има много широко поле на приложение
в областта на здравето, спорта и фитнеса.Той се състои в използването на бързи ритмични вибрации, които
предизвикват силни мускулни контракции,
тренирайки цялото тяло и и водещи до бързи резултати.
А те са впечатляващи и се проявяват още през първата седмица на използуване на уреда- увеличава се мускулната сила и
гъвкавост, усъвършенства се формата на тялото и мускулатурата,
намалява се подкожната мастна тъкан на местата с големи натрупва- ния,
премахва се целулита ,увеличава се виталността на организма, постига се хормонално равновесие, създава се чувсво на
телесно и психическо благосъстояние, премахва се стреса и напрежението,
повишава се метаболизма и се постига цялостно подмладяване на организма.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/88334/vibro-pleytpauyr-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Целулес МД Новия вакуумен масажор Целулес МД
Целулес МД
Новия вакуумен масажор Целулес МД
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Целулес МД е система за отслабване, оборудвана за първи път със светлина и масажни ролери,
които ще сложат край на излишните мазнини и целулита лесно и ефективно!
Три функции са съчетани в един компактен уред!
масаж
вакуум
светлина
Тайната на Целулес МД е в неговото тройно действие! което едновременно унищожава
мазнините и целулита в дълбочина, а кожата става нежна и подмладена!
Целулес МД е високоефективна система за отслабване, оборудвана за първи път със светлина и
масажни ролери, която ще сложи край на излишните мазнини и целулита лесно и ефективно!
Тайната на Целулес МД е в неговата тройна функция на действие:
масаж
вакуум
светлина
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/88333/celules-md---noviya-vakuumen-masajor-celules-md

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/88332/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

Phicomm i600
Phicomm i600, бял, 4.3"(10.92cm), двуядрен MSM8225 1.2GHz, 4GB RAM, (+microSD слот), Android 4.0, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/88282/phicomm-i600

Пожарогасители и пожарни врати от Пожарна Техника ООД
Пожарогасители- сервиз, проверка, поддръжка, обслужване и ремонт на пожарогасители от лидерът в браншаПожарна техника ООД! Пожарни врати, пожароустойчиви врати, противопожарни врати от Пожарна техника!
http://obiavidnes.com/obiava/88331/pojarogasiteli-i-pojarni-vrati-ot-pojarna-tehnika-ood

Корпоративно обучение по английски ,български , немски , руски
Езикова школа Абилити организира
Чуждоезиково обучение по :
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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
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/88330/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--nemski--ruski

Болгарский язык для иностранцев
Школа иностранных языков АБИЛИТИ организует индивидуальное и групповое обучение по болгарскому языку для
русскоговорящих . Обучение проводится на русском языке. Наши занимания от начального уровня (А1) до уровня эксперта
(С2).
Если Вы ведете бизнес в Болгарии, купили недвижимость, ездите на отдых, то обязательно нужно говорить на
болгарском .
В процессе обучения на курсах болгарского языка Вы сможете не только изучить язык, но и познакомиться с
особенностями, нравом и бытом болгарского народа.
Интересно изучать язык, с которым есть общий алфавит и в котором слова читаются так же, как у русского, но имеют
другое значение.
На курсах происходит ознакомление курсистов с общественными, культурными, экономическими и историческими
реалиями Болгарии, с целью максимально комфортной и быстрой адаптации в языковой среде.
Для обучения Вам не надо покупать учебник , т.к. наша школа предлагает свою систему обучения и методику.
Наша методика , которая предлагаем -очень современяя и актуальная . Она
заключается в совмещении коммуникативного подхода с логическим и естественным освоением необходимого
лексико-грамматического и фонетического материала .
Обучение предусматривает комплекс аспектов:
• Грамматика
• Фонетика
• Практика речи
• Чтение
• Аудирование
При индивидуальном обучении, методика выстраивается с учетом Ваших пожеланий. Индивидульное обучение может
проводиться в офисе курсиста в удобное для Вас время.
Школа Абилити предлагает несколько программ обучения на курсах болгарского языка:
• общий курс болгарского
• курс делового болгарского
• разговорный курс для усовершенствования навыков владения болгарским языком .
Длительность каждого уровня обучения 20 академических часов (2 месяца).
По окончании программы выдается свидетельство, с указанием курса и количества часов.
Учебные пособия входят в цену курса обучения.
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
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Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/88329/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
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/88328/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

Phicomm i600
Phicomm i600, черен, 4.3"(10.92cm), двуядрен MSM8225 1.2GHz, 4GB RAM, (+microSD слот), Android 4.0, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/88281/phicomm-i600

Privileg JK11
Privileg JK11, поддържа 2 sim карти, бял, 5" (12.7 cm), четириядрен MTK6582 1.3GHz, 1GB RAM, 4GB Flash памет (+
Micro SD слот), Android 4.2, 1 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88277/privileg-jk11

**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
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Тел: 0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/88327/0882551735--fini-shpaklovkina-korekni-ceni

Privileg JK11
Privileg JK11, поддържа 2 sim карти, черен, 5" (12.7 cm), четириядрен MTK6582 1.3GHz, 1GB RAM, 4GB Flash памет (+
Micro SD слот), Android 4.2, 1 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88276/privileg-jk11

Samsung GT-I9195 GALAXY S4 mini
Samsung GT-I9195 GALAXY S4 mini, Deep Black, 4.3" (10.92 cm) qHD sAMOLED, двуядрен Adreno 305 1,7 GHz, 8GB Flash
памет (+ Micro SD слот), Android 4.2, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/88275/samsung-gt-i9195-galaxy-s4-mini

"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
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6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/88326/izkupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata-otgovornost-za-

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

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
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Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/88325/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ
Разнообразете живота си ако ви е скучно и висите цял ден в нета.Спечелете допълнителни приходи като участвате в
нашият мащабен проект,където ще ви научим как да печелите приходи от интернет и ще получите пълна подкрепа по
Skype от наша страна за повече информация пишете ни на Skype име obqva10 или посетете сайта ни www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/88324/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/88323/sigurna-rabota

Давам под наем етаж от къща
Давам под наем етаж от къща
145кв. м.
гр. Пловдив,
ул. „Г Кирков” № 73
за офис или за живеене
http://obiavidnes.com/obiava/88322/davam-pod-naem-etaj-ot-kyshta

Математика - индивидуални уроци за ученици
Математика - индивидуални уроци за ученици
Уроци за НВО след 4 и 7 клас
Частни уроци по математика, допълващи обучението в училище - 2- 7 клас
Подготовка за контролни и класни работи
Подготовка за математически олимпиади и конкурси
Индивидуален подход
Дианабад, Дървеница, Изток, Изгрев, Младост 1 – гр. София
телефон : 0898 753 578
http://obiavidnes.com/obiava/88321/matematika----individualni-uroci-za-uchenici
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