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Трипод
Трипод, HAMA Star 05
http://obiavidnes.com/obiava/89799/tripod

Трипод
Трипод, HAMA Traveller Pop-Up
http://obiavidnes.com/obiava/89795/tripod

КАСЕТА ЗА SAMSUNG CLP360/365/CLX 3300/3305 - Black - P№ CLT-K406S - IT IMAGE Неоригинален заб.: 1500k
КАСЕТА ЗА SAMSUNG CLP360/365/CLX 3300/3305 - Black - P№ CLT-K406S - IT IMAGE - Неоригинален заб.: 1500k
http://obiavidnes.com/obiava/89789/kaseta-za-samsung-clp360365clx-33003305---black---p-clt-k406s---it-image---n

КАСЕТА ЗА SAMSUNG CLP360/365/CLX 3300/3305 - Cyan - P№ CLT-C406S - IT IMAGE Неоригинален заб.: 1000k
КАСЕТА ЗА SAMSUNG CLP360/365/CLX 3300/3305 - Cyan - P№ CLT-C406S - IT IMAGE - Неоригинален заб.: 1000k
http://obiavidnes.com/obiava/89788/kaseta-za-samsung-clp360365clx-33003305---cyan---p-clt-c406s---it-image---ne

КАСЕТА ЗА SAMSUNG CLP360/365/CLX 3300/3305 - Magenta - P№ CLT-M406S - IT IMAGE Неоригинален заб.: 1000k
КАСЕТА ЗА SAMSUNG CLP360/365/CLX 3300/3305 - Magenta - P№ CLT-M406S - IT IMAGE - Неоригинален заб.: 1000k
http://obiavidnes.com/obiava/89786/kaseta-za-samsung-clp360365clx-33003305---magenta---p-clt-m406s---it-image--

Тематичен уикенд "1001 нощ" в Арт хотел Каза Арт 7 и 8 Ноември
Тематичен уикенд "1001 нощ" в Арт хотел Каза Арт
7 и 8 Ноември от 99,00 лв. на човек.
2 нощувки + 2 закуски + специална вечер с ориенталски танци от 99,00 лв. на човек.
Кой от нас не е чувал приказките на Шехерезада от 1001 нощи? А кой от нас не е пожелавал поне веднъж да попадне в
една от тях и да стане част от свят изпълнен с приключения, палати, лукс, златен пясък и ярко слънце? Ние Ви
предлагаме възможността да изживеете незабравими вечери, в които да се почувствате като арабски шейх или може би
красива принцеса в екзотичен дворец.
Нека заедно се качим на вълшебното килимче и да полетим към Ориента където ни очакват приказни ястия, екзотична
атмосфера и божествени танци.
Специално за Вас талантливата Бояна Петрова ще представи изкусителни танци от Близкия Изток, а под звуците на
ориенталска музика ще се почувствате като в оазис на изобилието насред пустиня.
А за дамите, които желаят да се докоснат до тайните на ориенталските танцьорки, Бояна с готовност се съгласи да
сподели и предаде знанията и опита си със специален семинар, който ще се проведе в конферентната зала на хотела.
Стаи
Медитация, Поезия,
Екзотика, ЕкоАрт,
Етноромантика,
Речни истории,
Морски импресии
99,00 лв.
Студиа
Антични мигове
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Нощни тайни
119,00 лв.
Студио
1001 нощ

129,00 лв.

Апартамент
Палитра
139,00 лв.
Апартамент
Легенда
149,00 лв.
Апартамент Нова визия
159,00 лв.
Гореспоменатите цени са за човек и включват:
*2 нощувки
*2 закуски
*семинар с Бояна Петрова
*1 специална програма с ориенталски танци (08.11)
*специална арабска разядка
*ползване на финландска панорамна сауна,
*интернет, тенис на маса, шах, детски кът, безплатен паркинг, всички такси и ДДС
Куверт за външни лица 15 лв.

Дете настанено на допълнително легло в стая, студио или апартамент:
До 3,99 г. не заплаща
От 4г. до12г. заплаща по 15 лв. на вечер с включена закуска
Трети възрастен настанен на допълнително легло в стая студио или апартамент заплаща по 25 лв. на вечер с включена
закуска.
За Вас скъпи гости и приятели на арт хотел Каза Арт създадохме тематично меню от подбрани арабски специалитети и
разбира се можете да поръчате ястия както от българска традиционна кухня така и от другите тематични менюта.
Меню "1001 нощи"
Салата
1. Табуле /булгур, домати, магданоз, лимон/
2. Салата от печен патладжан с червен боб и булгур, гарниран с овче сирене и сусамов тахан
3. Фалафел с хумос и арабска пърленка
Основно
1. Имамбаялдъ
2. Машви / кебап от агнешко и телешко месо с доматена салата и зеленчуков пилаф/
3. Агнешко джоланче в специален млечен сос,подправено с ароматни билки
Десерт
1. Печена тиква пълна с локум и сухи плодове
2. Пилаф с плодове
http://obiavidnes.com/obiava/89831/tematichen-uikend-1001-nosht-v-art-hotel-kaza-art-7-i-8-noemvri

КАСЕТА ЗА SAMSUNG CLP360/365/CLX 3300/3305 - Yellow - P№ CLT-Y406S - IT IMAGE -
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Неоригинален заб.: 1000k
КАСЕТА ЗА SAMSUNG CLP360/365/CLX 3300/3305 - Yellow - P№ CLT-Y406S - IT IMAGE - Неоригинален заб.: 1000k
http://obiavidnes.com/obiava/89784/kaseta-za-samsung-clp360365clx-33003305---yellow---p-clt-y406s---it-image---

Металдетектор металотърсач пулс индукция с дискриминация багети
Продавам мощен металдетектор,тип пулс индукция с дискриминация на черни и цветни метали, работи с рамка 1м x 1м
,дълбочина на работа до 4 м. Малка антена 28 см, тип монетар до 150см, тонална дискриминация на черни и цветни
метали, пълен микропроцесорен контрол, автоматична настройка към земните условия, елиминиране на черни метали, не
се влияе от орудяване. Дискриминация двутонална, v.c.о., мълчание на черни метали. Вграден дистанционен локатор
ОМНИТРОН-с режим статик елиминатор за елиминиране йонното поле на металите, фиксирани честоти за злато,
сребро, мед, бронз, диамант, кухини и вода, свободни честоти за програмиране от оператора, работи на
принципа-молекулярно честотна дискриминация на разстояние до 1000 м и дълбочина 8метра
https://www.youtube.com/watch?v=akFfalv8szY Продавам мощен металдетектор,тип пулс индукция с дискриминация на
черни и цветни метали, работи с рамка 1м x 1м,дълбочина на работа до 4 м. Малка антена 28 см, тип монетар до 150см,
тонална дискриминация на черни и цветни метали, пълен микропроцесорен контрол, автоматична настройка към
земните условия, елиминиране на черни метали, не се влияе от орудяване. Дискриминация двутонална, v.c.о., мълчание на
черни метали. Вграден дистанционен локатор ОМНИТРОН-с режим статик елиминатор за елиминиране йонното поле на
металите, фиксирани четоти за злато, сребро, мед, бронз, диамант, кухини и вода, свободни честоти за програмиране
от оператора, работи на разстояние до 1000 м и дълбочина 8метра цена 1200лв,само пулс индукция 800 видеоhttps://www.youtube.com/watch?v=XpiQrMr2TdU 0876778357 0882712946
http://obiavidnes.com/obiava/89830/metaldetektor-metalotyrsach-puls-indukciya-s-diskriminaciya-bageti

Цифрова антена HAMA "44273"
Цифрова антена HAMA "44273", DVB-T, 40dB, усилвател
http://obiavidnes.com/obiava/89783/cifrova-antena-hama-44273

Цифрова антена NOTONLYTV NOTLVANT
Цифрова антена NOTONLYTV NOTLVANT, DVB-T, пасивна
http://obiavidnes.com/obiava/89782/cifrova-antena-notonlytv-notlvant

Бригади с опит извършват всякакви строителни услуги и ремонти
Бригади от строителни майстори с дългогодишен опит в областта на строителството извършват всякакви строителни
услуги и жилищни ( домашни ) ремонти :
- груб строеж и зидария
- къртене и извозване
- вътрешни и външни топлоизолации
- машинна мазилка и замазка , маш . боядисване
- хидроизолации
- гипсокартон ,окачени тавани , преградни стени
- скрито осветление , разчупени тавани ( на различни нива ) и др.
- усвояване на тераси и всякакви преустройства
- всякакви обръщания на ъгли на врати и прозорци
- шпакловка със сатен гипс и колор кит , латекс
- всякакви декоративни мазилки
- поставяне на теракот , фаянс и гранитогрес
- облицовка с всички видове камък
- шлайфан и щампован бетон
- Ел. инсталации , ОиВ , ВиК , и други .
Безплатен , неангажиращ оглед и консултации , оферта , договор , професинализъм , коректност , кратки срокове . Тел.
за контакт - 0878 78 23 88 - Антон Стоянов .
http://obiavidnes.com/obiava/89829/brigadi-s-opit-izvyrshvat-vsyakakvi-stroitelni-uslugi-i-remonti

Цифров декодер NOTONLYTV NOTLV6T2BOX
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Цифров декодер NOTONLYTV NOTLV6T2BOX, USB, HDMI, Coaxial, SCART
http://obiavidnes.com/obiava/89781/cifrov-dekoder-notonlytv-notlv6t2box

GeForce GTX 970
GeForce GTX 970, Gigabyte GV-N970G1 GAMING-4GD, 4GB, DDR5, 256bit, PCI-E 3.0, 3x DisplayPort, HDMI, 2x DVI
http://obiavidnes.com/obiava/89828/geforce-gtx-970

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/89827/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/89826/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

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

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/89825/sigurna-rabota

"ИЗКУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ + ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА
ОТГОВОРНОСТ .....
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме
Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
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/89824/izkupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata-otgovornost-

"ИЗКУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ и ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ
СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА 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 !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
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НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
www.noveconsultvt.blogspot.com
www.kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/89823/izkupuvame-eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-solidarnata-ot

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/89822/3d-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/89821/3d-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/89820/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

INVESTCONSULT GROUP INC.-Юридическо съдействие за изкупуване на фирми АД, ЕАД,
ООД, ЕООД, СД със задължения,финансови и юридически проблеми.
INVESTCONSULT GROUP INC.Изкупуване-Прехвърляне на фирма със задължения,финансови и юридически проблеми.
Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения!!!
Ние осигуряваме Нов собственик на Фирмата със Задължения, също така Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция,
Пълна Промяна по Обстоятелствата.
Прехвърлянето на търговско-акционерно дружество крие редица подводни камъни в осъществяване на процедурата.
Нашият екип от професионалисти, е доказал своите качества в извършване на този тип услуги и Ви гарантира
висококачествена услуга в кратки срокове и на изгодна цена! Обадете се сега за консултация!
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
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INVESTCONSULT GROUP INC.
тел:0897558320 0876746035
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ,И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/89819/investconsult-group-inc-yuridichesko-sydeystvie-za-izkupuvane-na-firmi-ad-ead-o

ПРОДАЖБА НА ФИРМА
INVESTCONSULT GROUP INC.Изкупуване-Прехвърляне на фирма със задължения,финансови и юридически проблеми.
Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения!!!
Ние осигуряваме Нов собственик на Фирмата със Задължения, също така Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция,
Пълна Промяна по Обстоятелствата.
Прехвърлянето на търговско-акционерно дружество крие редица подводни камъни в осъществяване на процедурата.
Нашият екип от професионалисти, е доказал своите качества в извършване на този тип услуги и Ви гарантира
висококачествена услуга в кратки срокове и на изгодна цена! Обадете се сега за консултация!
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
INVESTCONSULT GROUP INC.
тел:0897558320 0876746035
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ,И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/89818/prodajba-na-firma

строителни услуги
-покривни ремонти.
-дървена конструкция.-(тавански,барбекю,навеси,нов покрив и др.)
-смяна на водосточни тръби и улуци.-(алпинисти)
-пренареждане на керемиди.
-отстраняване на течове.
-хидроизолация.
-теракот,фаянс,камък и др.
-стеннаизолация.
-топлоизолация.-(алпинисти)
-груб строеж,кофраж,зидария.
-всякакви замазки,мазилки,шпакловки.
-всякакво боядисване.-(алпинисти)
-всякакви довършителни ремонти.-(алпинисти)
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
http://obiavidnes.com/obiava/89817/stroitelni-uslugi

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.
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.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/89816/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/89815/remont-na-pokrivi-plovdiv

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/89814/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

хидроизолация
хидроизолация с български и вносни материали.
залепване на битумни керемиди върху OSB.
отстраняване на течове
всякакви 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/89813/hidroizolaciya

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/
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http://obiavidnes.com/obiava/89812/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Строители и общи работници-Чехия
Набор на персонал за работа в стройтелството за Чехия, майстори и общи
работници широко спектърен профил: Зидаро мазачи , , гипсокартон, фаянс и
теракот, хидроизолация-6 евро на час, арматуристи, куфражисти-5 евро на
час , топлоизолация 9-12 евро на квадрат , общи работници-4 евро на
час.10 часов работен ден 6 дена в седмицата.Подсигорена е квартира,
сключва се постоянен трудов договор, не се изисква владеенето на език
http://obiavidnes.com/obiava/89811/stroiteli-i-obshti-rabotnici-chehiya

квалифициран и неквалифициран персонал за работа
Набираме персонал за работа в Чехия на следните позиций: Мъже , жени , семейства до 50 год. за работа във фабрика за
парфюми - чисто заплащане 850 евро , месокомбинат - 900 евро , дърводелски цех - мебелисти ( 1200 евро ) общи
работници - 850 евро , кулокранисти с опит минимум 5 год. и 50-60% чешки език ( 1300 евро ) , шлосери за завод Шкода (
1200 евро ) , майстори строители широкоспектърен профил ( от 1100 - 1500 евро ) , заварчици на СО2 и аргон ( 1200 1600 евро ) , електрод ( 1000 евро ) , селско стопанство и животновъдство ( 1000 евро ) , оранжерии ( 900 евро ) ,
складови работници от 20-30 год. за складовете на Пенни Маркет , Билла , Кауфланд , Теско и Алберт ( 950 евро ) ,
монтажници на алуминиева и ПВЦ дограма ( 1100 евро ) , шофьори с кат. "С" ( 900 евро ) , цех за сухо боядисване ( 1000
евро ) , завод на Кока Кола ( 900 евро) . Към всички оферти се дава седмичен аванс до първа заплата от 1000 - 1500 чкр (
40 -60 евро ) . Заплатата е на следващия месец от 10-20 число за предходния. Трудов договор , осигуровки , подсигурена
квартира ( към някои от офертите е безплатна )
http://obiavidnes.com/obiava/89810/kvalificiran-i-nekvalificiran-personal-za-rabota

Мини трипод
Мини трипод, HAMA 4009, двусекционен
http://obiavidnes.com/obiava/89809/mini-tripod

Монопод HAMA "04103"
Монопод HAMA "04103", компас и щека за планина
http://obiavidnes.com/obiava/89808/monopod-hama-04103

Трипод
Трипод, HAMA Omega Carbon II
http://obiavidnes.com/obiava/89807/tripod

Трипод
Трипод, HAMA Omega Carbon III
http://obiavidnes.com/obiava/89806/tripod

Трипод
Трипод, HAMA Omega Premium 1
http://obiavidnes.com/obiava/89805/tripod

Трипод
Трипод, HAMA Omega Video II
http://obiavidnes.com/obiava/89804/tripod

Курсове за шести клас на Родина
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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/89803/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/89802/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/89801/podgotovka-za-matura-na-rodina

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети.
Изберете курсовете за кандидат-студенти на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
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Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди кандидатстудентските изпити и
МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/89800/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

Инкубатори-Люпилни
Инкубатори полуавтоматични и автоматични тип люлка за 18яйца,35яйца,55яйца,75яйца,100яйца и 150яйца. Поемаме
гаранция за своите инкубатори за един сезон.Начина за употреба е лесен дори за начинаещти клиенти.Инкубаторите са
предназначени за домашна употреба.На люлката няма гнезда поради това може да се слагат всяакакъв вид яйца.
Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с цифров дисплей с точност до 0.01градуса.Възможност за
доставка с куриер до всяка точка на страната.Заповядайте на сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.За
връзка с нас - 0988886086.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/89798/inkubatori-lyupilni

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/89797/30-50-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/89796/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-
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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/89794/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/89793/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/89792/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/89791/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/89790/ispanski-ezik---kursove-i-uroci

Чехия - набира работници
Работници за Чехия - мъже , жени , семейства до 55 години :
- Складови работници : пакетиране и сортиране на хранителни и нехранителни продукти .
- Заводи за производство на пластмасови изделия , за перилни и почистващи препарати .
- Селско стопанство и животновъдство .
- Пивоварни заводи : "Козел" , " Гамбринус ", " Старопрамен " , " Крушовице”.
- Цехове за сандвичи и салати , фабрики за парфюми и бисквити , цех за кисело мляко , завод за шоколад .
- Складове на Кауфланд, Билла, Теско, Глобус, Алберт , Лидл .
- Птицекланица , фабрика за пастет .
- Строителство широкоспектърен профил .
- Общи работници в строителството .
- Заварчици на СО2 , аргон , електрод .
- Шлосери .
- Ел. техници .
- Електорокаристи .
Заплата от 700 – 1400 евро , в зависимост от позицията. Трудов договор , социални и здравни осигуровки по чешкото
законодателство поети от работодателя, които се признават и в България. Седмичен аванс от 40 - 60 евро, заплатата
е на следващия месец от 10 - 20 число за предходния . Не се изисква опит и владеенето на език . Осигурена квартира ,
към някои от позициите е безплатна. Работата не е сезонна , а постоянна . Готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/89787/chehiya---nabira-rabotnici

електрокаристи за Чехия
За чешка компания в градовете : Прага, Пилзен, Либерец, Бърно, Мелник, Оломоуц търсим кандидати за позицията водач
на електрокар. Естеството на работата включва:
• шофиране и работа с електрокара
• доставяне на материал за производствени линии
• работа на две смени
Необходими изисквания:
• Възраст – до 55 год.
• опит в областта
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• Умения и желание за работа в динамична среда
Компанията предлага:
- дългосрочен трудов договор по чешкото законодателство;
- заплащане: 6 крони на движение, като на ден имате приблизително 200 движения ( 1200 крони )
- 26 работни дни по 10 часа на ден
За допълнителна информация на тел: 0877 476 311
http://obiavidnes.com/obiava/89785/elektrokaristi-za-chehiya

24" (60.96 cm) BenQ XL2430Т
24" (60.96 cm) BenQ XL2430Т, LED, 1ms, 12000000:1, 350 cd/m2, DVI-DL, HDMI, DP, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/89780/24-6096-cm-benq-xl2430t

Алкална батерия MAXELL LR44 (AG13)
Алкална батерия MAXELL LR44 (AG13), 1.5V, 10бр. в опаковка, цената е за 1 бр.
http://obiavidnes.com/obiava/89779/alkalna-bateriya-maxell-lr44-ag13

Почистващ гел
Почистващ гел, ANTEC DEEP, за дисплеи TFT/LCD/PDA
http://obiavidnes.com/obiava/89778/pochistvasht-gel

Почистващи кърпички
Почистващи кърпички, ANTEC ANT-CL-WIPES-3X-100P, за TFT/LED екрани, 3 X 100 бр.
http://obiavidnes.com/obiava/89777/pochistvashti-kyrpichki

Почистващи кърпички
Почистващи кърпички, ANTEC CL-WIPES-20P, за TFT/LED/PDA екрани, 20 бр.
http://obiavidnes.com/obiava/89776/pochistvashti-kyrpichki

Почистващи кърпички
Почистващи кърпички, ANTEC CL-WIPES-3X-20P, за TFT/LED екрани, 3 X 20 бр.
http://obiavidnes.com/obiava/89775/pochistvashti-kyrpichki

Почистващ комплект
Почистващ комплект, ANTEC CL-WIPES-100P, за TFT/LED/PDA екрани, 100 бр.
http://obiavidnes.com/obiava/89774/pochistvasht-komplekt

Почистващ спрей
Почистващ спрей, ANTEC CL-3X-CLEANER-240/60, за дисплеи TFT/LCD/PDA, 3 X 240+60ml
http://obiavidnes.com/obiava/89773/pochistvasht-sprey

НЕУКРОТИМАТА ВИКИ- изпрати SMS с текст viki до номер 191999
НЕУКРОТИМАТА ВИКИ- изпрати SMS с текст viki до номер 191999
http://obiavidnes.com/obiava/89772/neukrotimata-viki---izprati-sms-s-tekst-viki-do-nomer-191999

РАЗКРЕПОСТЕНАТА НИКОЛ- изпрати SMS с текст nikol до номер 191999
РАЗКРЕПОСТЕНАТА НИКОЛ- изпрати SMS с текст nikol до номер 191999
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http://obiavidnes.com/obiava/89771/razkrepostenata-nikol--izprati-sms-s-tekst-nikol-do-nomer-191999

Почистващ спрей
Почистващ спрей, ANTEC CL-3X-CLEANER60, за TFT/LCD/PDA дисплеи, 3 X 60mL
http://obiavidnes.com/obiava/89770/pochistvasht-sprey

Почистващ спрей
Почистващ спрей, ANTEC CL-NATURAL-240/60ML, за TFT/LCD/PDA дисплеи, 240ml+60ml
http://obiavidnes.com/obiava/89769/pochistvasht-sprey

Почистващ спрей
Почистващ спрей, ANTEC CL-NATURAL-60ML, за TFT/LCD/PDA дисплеи, 60 ml
http://obiavidnes.com/obiava/89768/pochistvasht-sprey

Почистващ спрей
Почистващ спрей, HAMA "49645", за LCD и плазмени телевизори
http://obiavidnes.com/obiava/89767/pochistvasht-sprey

Почистващ спрей
Почистващ спрей, HAMA 83746 за /LCD,Плазма екрани/, 45мл. + поч. кърпа
http://obiavidnes.com/obiava/89766/pochistvasht-sprey

Продава парцел в гр.Сливница
Продава парцел в гр.Сливница-14,5 дка. Регулация. Подходящ за промишлено строителство, складове. Ток, вода, асфалтов
път.Цена-11 евро/квадрат.
http://obiavidnes.com/obiava/89765/prodava-parcel-v-grslivnica

Почистващ спрей
Почистващ спрей, HAMA Thomson CLT 4084, за LCD, TV, плазми
http://obiavidnes.com/obiava/89764/pochistvasht-sprey

Продавам 13 дка в с. Войсил-Пловдивско
Продавам 13 дка земеделска земя в с. Войсил, обл. Пловдив, 5-та категория. Няма договор за наем. Имот номер: 010027 и
имот номер: 010099 - два съседни имота един до друг.
Цена: 800 лв/дка
тел: 0887644838
http://www.apollon.net
Email: alikaeood@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/89763/prodavam-13-dka-v-s-voysil-plovdivsko

Продавам 13 дка в с. Войсил-Пловдивско
Продавам 13 дка земеделска земя в с. Войсил, обл. Пловдив, 5-та категория. Няма договор за наем. Имот номер: 010027 и
имот номер: 010099 - два съседни имота един до друг.
Цена: 800 лв/дка
тел: 0887644838
http://www.apollon.net
Email: alikaeood@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/89762/prodavam-13-dka-v-s-voysil-plovdivsko
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Beyond AD-120BEXP4
Beyond AD-120BEXP4, мини камера, 420TVL, обектив 3.7mm
http://obiavidnes.com/obiava/89761/beyond-ad-120bexp4

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/89760/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate

Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуална и полу – индивидуална подготовка по Английски език за изпити IELTS
,TOEFL ,FCE в удобно за Вас време.
Продължителност - 30 занятия.
Цена – 20 лева за занятие .
Таксата за курса включва учебните материали .
Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни материали, съобразени с
нуждите на обучаващите се.
Подготовката включва интерактивни задачи, свързани с изискванията за успешно представяне на изпита за
сертифициране на познанията и уменията :
Четене, слушане и устен отговор на въпрос.
Слушане и устен отговор на въпрос.
Четене, слушане и писмен отговор на въпрос.
Във всички раздели се тестват уменията , като се правят и анализират текущи практически тестове .
Курсистите се обучават в раздела Разговор, като се запознават с типовете въпроси, критериите и изисквания за
оценяване, структурата и времетраенето на отговора .
Те се упражняват върху теста – разговор , като записват гласовете си и така анализират индивидуалното си ниво по
отношение изискванията на задачата и нейното времетраене.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/89759/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae

cours de bulgare pour
Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/89758/cours-de-bulgare-pour-trangers
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Немски език - Индивидуално и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение и в малки групи по Немски език в удобно за Вас време.
Предлагаме посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и
допълнителни материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за
разсрочено плащане.
Цена 10 лева на учебен час
Предлагаме:
Подготовка за сертификати
Подготовка за матури
Подготовка за работа в Германия
Подготовка на деца и ученици
Разговорни курсове за поддържане на езиковата квалификация
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/89757/nemski-ezik---individualno--i-v-malki-grupi

Beyond AD-12CP4
Beyond AD-12CP4, мини камера, 420TVL, обектив 3.7mm
http://obiavidnes.com/obiava/89756/beyond-ad-12cp4

Beyond AD-15CP4
Beyond AD-15CP4, мини камера, 420 TVL, обектив 3.7mm
http://obiavidnes.com/obiava/89755/beyond-ad-15cp4

ЧЕХИЯ БЕЗ КОМИСИОН ЛЕГАЛНА РАБОТА ЗА ЖЕНИ МЪЖЕ СЕМЕЙСТВА
БЕЗ ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ. ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства за европалети,заводи,цехове,фабрики,складове,бирена
фабрика,шоколадова фабрика,печатница,пекарна,пералня,завод за авточасти,цех за пакетиране на кайма,цех за
пластмасови бутилки,цех за боядисване на джанти,цех за ламинат,цех за млечни продукти,склад за плодове,склад за
хранителни продукти,склад за перилни препарати и много други позиции ТД,осигуровки,заплата 650-750 евро.Строители
всички специалности и общи работници,заварчици СО2,аргон и други работни места заплата 800-1200
евро,ТД,осигуровки.За всички работни места седмичен аванс 1000 крони,еквивалент на 40 евро. Работи се с договор и
стажа
се
признава
в
България.Език
не
е
задължителен.Подсигурени
квартири.
Гарантирано
посрещане,настаняване,започване на работа,получаване на възнаграждението. За контакти работни дни от 9 до 16 ч.на
тел-0886090826
http://obiavidnes.com/obiava/89754/chehiya-bez-komision-legalna-rabota-za-jeni-myje-semeystva

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;
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- 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/89753/kandidat-studenti---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/89752/matura-po-vsichki-predmeti

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/89751/6-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/89750/7-klas---bel-i--matematika

ХУБАВ Телефонен НОМЕР - www.bgsim.com
ХУБАВ Телефонен НОМЕР.
ЛЕСЕН номер за запомняне.
Хубав Номер за реклама, бизнес, VIP и др.
Разгледай всички номера!
www.bgsim.com
http://obiavidnes.com/obiava/89749/hubav-telefonen-nomer---wwwbgsimcom

Samsung Galaxy s5 Sm-g900h чисто нов 16 Гб
Чисто нов! Не е излизал от кутията си и няма нито 1 мин разговор! Пълен комплект! Гаранция от 2 години от деня на
покупката!
Закупуван
от
Глобул!
Тук
може
да
се
запознаете
с
характеристиките
му
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http://phonesdata.com/bg/smartphones/samsung/galaxy-s5-2096/
http://obiavidnes.com/obiava/89748/samsung-galaxy-s5-sm-g900h-chisto-nov-16-gb

Sony VG-ASO60IR40M-V
Sony VG-ASO60IR40M-V, водоустойчива камера, 600 TVL, обектив 4-9mm, IR осветление до 40m
http://obiavidnes.com/obiava/89747/sony-vg-aso60ir40m-v

Sony VG-BSO54IR20M-V
Sony VG-BSO54IR20M-V, цветна камера, 540TVL, обектив 3.6mm, IR осветление до 20m
http://obiavidnes.com/obiava/89746/sony-vg-bso54ir20m-v

Лицензирани преводи от заклети преводачи
ПРЕВОДИ от и на всички езици. Легализация във всички министерства. Преводаческа Агенция НОВ ВЕК предлага бързи
писмени преводи от заклети преводачи, легализация на официални документи във всички министерства, поставяне на
Апостил (Apostille), заверка на преводи на документи от чужбина в Дирекция „Консулски отношения“ на Министерство
на външните работи.
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/89745/licenzirani-prevodi-ot-zakleti-prevodachi

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/89744/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/89743/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
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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/89742/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Чехия - набира работници
Работници за Чехия - мъже , жени , семейства до 55 години :
- Складови работници : пакетиране и сортиране на хранителни и нехранителни продукти .
- Заводи за производство на пластмасови изделия , за перилни и почистващи препарати .
- Селско стопанство и животновъдство .
- Пивоварни заводи : "Козел" , " Гамбринус ", " Старопрамен " , " Крушовице”.
- Цехове за сандвичи и салати , фабрики за парфюми и бисквити , цех за кисело мляко , завод за шоколад .
- Складове на Кауфланд, Билла, Теско, Глобус, Алберт , Лидл .
- Птицекланица , фабрика за пастет .
- Строителство широкоспектърен профил .
- Общи работници в строителството .
- Заварчици на СО2 , аргон , електрод .
- Шлосери .
- Ел. техници .
- Електорокаристи .
Заплата от 700 – 1400 евро , в зависимост от позицията. Трудов договор , социални и здравни осигуровки по чешкото
законодателство поети от работодателя, които се признават и в България. Седмичен аванс от 40 - 60 евро, заплатата
е на следващия месец от 10 - 20 число за предходния . Не се изисква опит и владеенето на език . Осигурена квартира ,
към някои от позициите е безплатна. Работата не е сезонна , а постоянна . Готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/89741/chehiya---nabira-rabotnici

Чехия - свободни работни позиции
Мъже , жени , семейства до 55 год. за работа в хлебопекарни, сладкарски цехове, цех за сандвичи, завод за пластмасови
изделия, фабрика за парфюми, склад за сортиране на плодове и зеленчуци, камериерки, фабрика за пастет, месокомбинат,
оранжерии, цех за салати, хартиена фабрика, цех за лепене на рекламни стикери, бояджийски цех, фабрика за бисквити,
селско стопанство и животновъдство, складови работници ,оранжерии , персонал за почистване и перални помещения .
Заплати от 700 -900 евро в зависимост от позициите.
Към всички оферти се дава седмичен аванс от 40 евро ( 1000 крони ) . Заплатата е на следващия месец от 10 – 20-сто
число за предходния . Не се изиска владеене на език , подсигурена квартира ( към някои от позициите е безплатна ) ,
трудов договор , осигуровки . Настаняват Ви в квартири тип двустайни апартаменти. Консумативите са за сметка на
работодателя . При интерес от Ваша страна предоставяме всички необходими документи на Чешката фирма за
консултантски услуги , както лиценз и сертификат на фирмата . Заминаване групово или индивидуално.
Телефони за връзка : 0878 023 468 , 0892 976 509
Skype : rabota.eu
http://obiavidnes.com/obiava/89740/chehiya---svobodni-rabotni-pozicii

Чехия - строителни работници
Набираме персонал за работа в строителството в Чехия на следните позиции :
1.Общи работници - 3.5 - 4 евро на час .
2.Арматуристи - 5 евро на час .
3. Зидаро-мазачи - 6 евро на час .
4. Изолация - 9 евро на квадрат .
5. Фаянс, теракот , шпакловка , гипсокартон – 6 евро на час .
Заплата 1100 – 1300 евро , зависи от позицията . Седмичен аванс , трудов договор , осигуровки, подсигурена квартира.
Подписва се трудов договор , не се изисква владеенето на език . Заминаване индивидуално или групово .
Телефони за връзка : 0878 023 468 , 0892 976 509
Skype: rabota.eu
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http://obiavidnes.com/obiava/89739/chehiya---stroitelni-rabotnici

Sony VG-LPR101
Sony VG-LPR101, цветна водоустойчива камера, 650TVL, обектив 9-22mm, IR осветление до 50m
http://obiavidnes.com/obiava/89738/sony-vg-lpr101

Водоустойчив Шперплат за кофраж и ОСБ плоскости от вносител
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на
http://obiavidnes.com/obiava/89737/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/89736/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/89735/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/89734/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-i-osb-ploskosti-ot-vnositel

Работа в Чехия
Мъже и жени до 55 год. за работа в Чехия
1. Пекарни „Magdalenske Mre
http://obiavidnes.com/obiava/89733/rabota-v-chehiya

Sony VG-SO54IR30MDE
Sony VG-SO54IR30MDE, куполна камера, 540TVL, обектив 4-9mm, IR
http://obiavidnes.com/obiava/89732/sony-vg-so54ir30mde

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

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

+

Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме
Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
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изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
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/89731/tyrgovsko-pravo---izkupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna

ТЪРГОВСКО ПРАВО - "ИЗКУПУВАМЕ" БИЗНЕС... АД, СД, ЕАД, ООД, ЕООД със
ЗАДЪЛЖЕНИЯ и ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА 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 !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
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гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
www.noveconsultvt.blogspot.com
www.kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/89730/tyrgovsko-pravo---izkupuvame-biznes-ad-sd-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya-i

Sony VG-SO60IR30MDE
Sony VG-SO60IR30MDE, куполна камера, 600TVL, обектив 4-9mm, IR
http://obiavidnes.com/obiava/89729/sony-vg-so60ir30mde

Sony VG-SO70IR25MDD
Sony VG-SO70IR25MDD, куполна камера, 700TVL, обектив 3.6 mm
http://obiavidnes.com/obiava/89728/sony-vg-so70ir25mdd

Sony VG-TSO70-IR24
Sony VG-TSO70-IR24, цветна водоустойчива камера, 700TVL, обектив 3.6mm, IR
http://obiavidnes.com/obiava/89727/sony-vg-tso70-ir24

Калъф за фотоапарат
Калъф за фотоапарат, HAMA Fancy Las Vegas 40H, кафяв
http://obiavidnes.com/obiava/89726/kalyf-za-fotoaparat

Калъф за фотоапарат
Калъф за фотоапарат, HAMA Fancy Memory 50C, розов
http://obiavidnes.com/obiava/89725/kalyf-za-fotoaparat

Калъф за фотоапарат
Калъф за фотоапарат, HAMA Fancy Memory 50C, червен
http://obiavidnes.com/obiava/89724/kalyf-za-fotoaparat

Калъф за фотоапарат
Калъф за фотоапарат, HAMA Hardcase Carbon 60H, черна
http://obiavidnes.com/obiava/89723/kalyf-za-fotoaparat

Калъф за фотоапарат
Калъф за фотоапарат, HAMA Hardcase Colour Style 40G, черен
http://obiavidnes.com/obiava/89722/kalyf-za-fotoaparat

Калъф за фотоапарат
Калъф за фотоапарат, HAMA Hardcase Colour Style 60H, черен
http://obiavidnes.com/obiava/89721/kalyf-za-fotoaparat
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Калъф за фотоапарат
Калъф за фотоапарат, HAMA Hardcase Colour Style 60L, черен
http://obiavidnes.com/obiava/89720/kalyf-za-fotoaparat

Калъф за фотоапарат
Калъф за фотоапарат, HAMA Samsonite Torbole 30G, черно/зелено
http://obiavidnes.com/obiava/89719/kalyf-za-fotoaparat

Калъф за фотоапарат
Калъф за фотоапарат, HAMA Samsonite Trekking Pro DF9-E, черен
http://obiavidnes.com/obiava/89718/kalyf-za-fotoaparat

Калъф за фотоапарат
Калъф за фотоапарат, HAMA А-ХА 70G "Letter"
http://obiavidnes.com/obiava/89717/kalyf-za-fotoaparat

Превента убива хлебарки и гризачи до крак
Ако искате качествено изтребване на хлебарки, плъхове, мишки или други пълзаящи натрапници във вашия дом или офис,
то ние от фирма Превента ДДДД ЕООД сме готови да ви помогнем с всички сили. Нашият отдел от професионалисти,
ще посети обекта ви, за да извърши предварителен оглед, след който следва същинското почистване на насекомите и
гризачите.
Имайте предвид, че при две третирания на вашите помещения получавате 6 месечна гаранция за качество, през която
ако видите жива хлебарки, мишка или плъх следващото пръскане е напълно безплатно.
В случай, че ви трябва успешна борба срещу насекоми и гризачи не търсете други, а се обадете на Превента ДДДД за град
София. Ние ще ви избавим от ежедневния стрес и чувството, че нещо пълзи по вас. Очакваме ви на подадените
координати за контакт.
http://obiavidnes.com/obiava/89716/preventa-ubiva-hlebarki-i-grizachi-do-krak

Bizzaro-bg.com - Магазин за мъжки и дамски обувки!
Ориентирайте се в последните модни тенденции с Bizzaro. Сега имате възможност да разгледате каталога ни и да
поръчате онлайн ...
http://obiavidnes.com/obiava/89715/bizzaro-bgcom---magazin-za-myjki-i-damski-obuvki

Калъф за фотоапарат
Калъф за фотоапарат, HAMA А-ХА 70G "Pixel"
http://obiavidnes.com/obiava/89714/kalyf-za-fotoaparat

Инкубатори - коледно намаление!
При нас Коледа идва по-рано!!
Празнична промоция 30%
Инкубатор полуавтоматичен 40 бр. яйца, аналогов теморегулатор и лабораторен термометър от 160 на 110 лв.
Инкубатор полуавтоматичен 60 бр. яйца, аналогов теморегулатор и лабораторен термометър от 190 на 130 лв.
Инкубатор полуавтоматичен 80 бр. яйца, аналогов теморегулатор и лабораторен термометър от 260 на 180 лв.
Инкубатор автоматичен 40бр. яйца, аналогов теморегулатор и лабораторен термометър от 240 на 160 лв.
Инкубатор автоматичен 60бр. яйца, аналогов теморегулатор и лабораторен термометър от 270 на 190 лв.
Инкубатор полуавтоматичен 40 бр. яйца,снабден с прецизен терморегулатор с PIC контролер и дисплей (плюс- минус 0,1
градуса) от 190 на 130 лв.
Инкубатор полуавтоматичен 60 бр. яйца,снабден с прецизен терморегулатор с PIC контролер и дисплей (плюс- минус 0,1
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градуса) от 280 на 200лв.
Инкубатор автоматичен 40 бр. яйца,снабден с прецизен терморегулатор с PIC контролер и дисплей(плюс- минус 0,1
градуса) от 280 на 200 лв.
Инкубатор автоматичен 60 бр. яйца,снабден с прецизен терморегулатор с PIC контролер и дисплей(плюс- минус 0,1
градуса) от 340на 240лв.
Терморегулатор - аналогов от 35 на 20 лв.
Тррморегулатор - PIC контролер от 60 на 45 лв.
Реле за време - аналогово (включва и изключва моторчето, което върти яйцата) от35 на 20 лв.
Реле за време - PIC контролер(включва и изключва моторчето, което върти яйцата) от 60 на 45 лв.
ДОБРИЯ СТОПАНИН МИСЛИ ОТ РАНО!
http://obiavidnes.com/obiava/89713/inkubatori---koledno-namalenie

Калъф за фотоапарат
Калъф за фотоапарат, HAMA А-ХА 70G "Plantal"
http://obiavidnes.com/obiava/89712/kalyf-za-fotoaparat

Lef.bg Хранителни добавки
Богато разнообразие от хранителни добавки, протеини, аминокиселини и др. само в Lef.bg. В нашия онлайн магазин
можете да намерите само най-високо качество хранителни добавки на едни от най-конкурентните цени на пазара.
http://obiavidnes.com/obiava/89711/lefbg-hranitelni-dobavki

Калъф за фотоапарат
Калъф за фотоапарат, HAMA А-ХА 70G "Vein"
http://obiavidnes.com/obiava/89710/kalyf-za-fotoaparat

Здраве и красота с Green Master
В Geenmaster всички жени ще открият исканите шампоани за красота. Влезте на електронната ни страница www.
Greenmaster.Me! Greenmaster е уебсайт за кремове, но също и за витални гъби.
http://obiavidnes.com/obiava/89709/zdrave-i-krasota-s-green-master

Фото-чанта
Фото-чанта, HAMA Daytour180, черна
http://obiavidnes.com/obiava/89708/foto-chanta

Фото-чанта
Фото-чанта, HAMA Katoomba 170RL, черна
http://obiavidnes.com/obiava/89707/foto-chanta

Фитнес уреди от SolarShop
Спортни магазини Solarshop - внос на фитнес уреди, солариуми, козметика за солариум, лампи, консумативи и аксесоари
на световно-известните фирми: Diadora, Hammer, Finnlo, Bodyflex, Sunmaxx, UWE, Dr. Kern, Blackcare, BodyCare, Ergoline,
Megasun, Solartrade и др.
http://obiavidnes.com/obiava/89706/fitnes-uredi-ot-solarshop

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
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http://obiavidnes.com/obiava/89705/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/89704/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/89703/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

Фото чанта
Фото чанта, HAMA Syscase 110, чернa
http://obiavidnes.com/obiava/89702/foto-chanta

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/89701/3d-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/89700/3d-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/89699/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Портфейли и кожени чанти Bizzaro-bg.com !!
Имате нужда от нови сандали или чехли за лятото? Побързайте и вземете своя нов модел от Bizzaro - български
качествени стоки!
http://obiavidnes.com/obiava/89698/portfeyli-i-kojeni-chanti--bizzaro-bgcom-
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30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/89697/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/89696/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

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

Масажните легла "Ем Си Джи ПРО Стандарт 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв,
розов, оранжев и лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MSG-PRO Standard 2" - здрава, лесна за употреба, изключително
комфортна и удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас! Кушетката е подходяща както за всички видове
масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
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.

Страница 28/110

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

02.11.2014

Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MSG-PRO :
O Дъжина: 192 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 20 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката "Ем Си Джи ПРО Стандарт 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал,
използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук. Масажната кушетка е тапицирана с винил водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на полимери.
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.ne
http://obiavidnes.com/obiava/89695/masajna-kushetka-msg-pro

Дарсонвал за козметични салони, така и за домашно ползване
Дарсонвал за козметични салони, така и за домашно ползване
Предназначен както за професионална употреба от козметични салони, така и за домашно ползване
Характеристики:
Апаратът включва 4 приставки (електрода), които се подменят в зависимост от мястото на третиране.
Интензитетът на работа може да се променя според чувствителността на кожата.
Дарсонвализацията е лечебен метод.
Чрез нея се получава дразнене на нервните окончания и на нервните апарати в кожата и по рефлекторен
път се причинява кратко свиване на кръвоносните съдове, последвано от продължителното им разширение и засилване на
притока на кръв в кожата,
което води до подобряване на обмяната на веществата в нея. Токът на Дарсонвала намалява възбудимостта на нервните
окончания в кожата,
които възприемат болката и има обезболяващ ефект. В резултат на всичко това тонусът на кожата и подлежащите
тъкани се повишава,
увеличава се еластичността на кожата и на стените на кожните съдове, подобрява се дейността на мастните жлези.
Високочестотният ток,
действа антисептично на кожата, т.е. унищожава бактериите, които могат да предизвикат възпаления,
облекчава самите възпаления и стимулира кръвообращението на кожата. Резултатът е по-свежа, по-чиста и
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по-тонизирана кожа.
Процедурите с дарсонвал трябва да бъдат част от всяко почистване на кожата.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/89694/darsonval-za---kozmetichni-saloni-taka-i-za-domashno-polzvane

Инфрачервено топлещо "Килимче"
Инфрачервено топлещо Килим "Килимче"

Имате студен под и мръзнат краката, сложете Инфрачервен Килим "Килимче" и след 5 минути ще усетите разликата!
Идеално топло легло зо вашите домашни любимци!
Нагрява до 42 градуса.
Консумация: 45 W/час
Размер: 36 х 56 см.
230V; IP 21; 0.6 kg
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/89693/infracherveno-topleshto-kilimche

ЦЕЛУТРОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ, , Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста,
Физиотерапия и Лифтинг
Целутрон
ЦЕЛУТРОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ, , Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста, Физиотерапия и Лифтинг
ЦЕЛУТРОН ЗА УСКОРЯВАНЕ НА МЕТАБОЛИЗМА И РЕДУЦИРАНЕ НА ТЕЛЕСНИТЕ МАЗНИНИ !
Основни функции и режими на работа :
F1 Мускулен масаж, релакс и Физиотерапия:
F2 Тонизиране
F3 Стимулация на кръвната и лимфната циркулация – при уморени крака, варикозни вени, целулит и след липосукция
F4 Редуциране на теглото и стягане на тъканите
Изборът на времетраене на процедурата може да бъде направен ръчно – 20 до 30 минути за максимална ефективност.
Апаратът за ускоряване на метаболизма и редукция на телесните мазнини е устройство създадено с методите на
съвременната медицина, с активно използване на последните научни изследвания в областта на медицината,
физиотерапията и козметиката, с отчитане на биологичното и физиологично взаимодействие между мазинините и
мускулната тъкан в човешкото тяло и биохимията на човешкият организъм.
Действието на уреда използва нормалните принципи на функциониране на човешкото тяло; крайната цел е да се
постигне естествено ускоряване на метаболизма, в пълно съответствие с природата на организма, използвайки само
естествените процеси в тялото. Създаването на това устройство е резултат от дългогодишни тестове, опити и
анализи, правени от водещи специалисти в съответните области.
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Използваната технология, базирана на микропроцесорна основа, дава възможност за прецизно действие в проблемните
зони без, или с минимум странични въздействия. Уредът обединява няколко режима на работа, на база на
усъвършенстваните през хилядолетията методи на акупунктурата, предназначени за решаване на различни телесни
проблеми – наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, детренираност на отделни мускулни групи, липса на
еластичност на кръвоносните съдове и като цяло – липса на тонус; апаратът предлага комплексно решение за всички
тези проблеми с методите на акупунктурата, физиотерапията и масажът.
Модел: GS-14 -2013
Гаранция - 12 месеца. Сертификация: CE, RoHS, CQCЦена:650 лв.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/89692/celutron-za-otslabvane--redukciya-na-mastna-tykan-povdigane-na-byusta-fizioter

Фото чанта
Фото чанта, HAMA Syscase 60, чернa
http://obiavidnes.com/obiava/89691/foto-chanta

Пиано акустично / пиано марка – Петроф / Чешко пиано
Пиано акустично / пиано марка – Петроф / Чешко пиано
• Цвят – кафяв мат.• 88 клавиша, • 3 педала, • височина 116см., • произведено 1986г. Отлично пиано с прекрасен звук –
много запазено!
Може да го видите в магазина ни в гр. София, ул. „Одрин“ 160, на сайта ни www.acusticobg.com , тел: 028914053,
0887514046
Пиано магазин Акустико – създаден за вас!
www.acusticobg.com , 028914053, 0887514046
acusticobg@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/89690/piano-akustichno---piano-marka--petrof--cheshko-piano

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/89689/vibro-pleytpauyr-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie
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Курсове за шести клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за 6 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на шестокласници.
Изберете курсовете за 6 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/89688/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/89687/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/89686/podgotovka-za-matura-na-rodina

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети.
Изберете курсовете за кандидат-студенти на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
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Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди кандидатстудентските изпити и
МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/89685/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

Цифрова антена HAMA Thomson ANT1110
Цифрова антена HAMA Thomson ANT1110, DVB-T, пасивна, без собствено захранване
http://obiavidnes.com/obiava/89684/cifrova-antena-hama-thomson-ant1110

Превод на документи от/на английски, гръцки, турски...
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/89683/prevod-na-dokumenti-otna-angliyski-grycki-turski

Индивидуални разработки на есета, курсови работи, презентации
Индивидуални разработки на есета, курсови работи, презентации, реферати, проекти, задания и др. според конкретните
изисквания на всички ВУЗ-ове. Разработките са естетически издържани и отговарят на всички изисквания. Доставят се
с посочена литература, от която са направени. Броят на страниците е без значение, както и сложността. Цена 30 лв.
mail: ks.kirova@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/89682/individualni-razrabotki-na-eseta-kursovi-raboti-prezentacii

Топ цени на ламинат
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Продажба на ламиниран паркет на промоционални 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 и лакиране на най - ниските цени. Рабоитим в цялата Бургаска област и региона. Без почивен ден, в
удобно за Вас време. Можете да ни намерите и на ул. Цариградска 64а.
http://obiavidnes.com/obiava/89681/top-ceni-na-laminat

Циклене на паркети
Безпрахово циклене (шлайфане)и лакиране на паркети и дюшемета, редене на нов и пренареждане на стар 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/89680/ciklene-na-parketi

Строително-довършителни услуги
Извършваме строителни услуги, довършителни ремонти, шпакловки, боядисване, зидане на тераси и преградни стени.
Къртене и извозване на отпадъци. Венециански и декоративни мазилки, препокриване на покриви, лепене на хидроизолация,
продажба на естествен дъбов паркет и ламинат, циклене и лакиране на най - ниските цени! ! Почистване на мазета и
тавански помещения, изнасяне и изхвърляне на ненужни вещи. Работим без почивен ден!
http://obiavidnes.com/obiava/89679/stroitelno-dovyrshitelni-uslugi

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
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/89678/razgovoren-angliyski
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Разговорен английски
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво
А1,А2,В1 и В2.
Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера , посредством диалози и дискусии.
Темите са :
ежедневие
свободно време,
пазаруване,
културни събития,
семейство,
бит и начин на живот,
образование,
околна среда и други.
Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални
конструкции в среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те допълват традиционните езикови курсове.
Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като обогатяват речниковия запас
на курсистите .
Организираме :
разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
индивидуални разговорни срещи
интересни преподаватели
Разговори с англичани и американци .
Онлайн разговори .
Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови
неща лесно .
Нуждаете се от лист и химикалка – защото всички учебни материали са включени в цената от 15 лева за 60 минути .
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/89677/razgovoren-angliyski

Цифрова антена HAMA Thomson ANT1210
Цифрова антена HAMA Thomson ANT1210, DVB-T, активна, 20dB, усилвател
http://obiavidnes.com/obiava/89676/cifrova-antena-hama-thomson-ant1210

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
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• 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/89675/bulgarian-for-foreigners

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/89674/7-klas---bel-i--matematika

Руски език- Индивидуално и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира индивидуално и групово обучение по Руски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи, като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се.
Цена на индивидуално обручение - 10 лева на учебен час
Цена за участник в група - 150 лева за 30 учебни часа .
В цената са включени учебните материали .
Предлагаме :
- обучение за начинаещи
- обучение за напреднали
- обучение за подготовка за сертификатни нива
- обучение за деца и ученици
- обучение за подготовка за матура
- курсове по разговорен руски за поддържане на нивото на езикова компетентност .
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
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http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/89673/ruski-ezik---individualno-i-v-malki-grupi

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/89672/6-klas----kursove-i-individualni-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/89671/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!
http://obiavidnes.com/obiava/89670/kandidat-studenti---kursove-i-uroci

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 .
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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/89669/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

ТЪРГОВСКО ПРАВО - Покупко - Продажба на Фирми със Задължения + Предлагаме перфектно
съдействие за освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !!!
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА 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 !
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/89668/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya--predlagame-perfek

"ИЗКУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ + ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА
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ОТГОВОРНОСТ за 1 Час !!!
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА 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 !
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/89667/izkupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata-otgovornost-za-

Работни позиции за Чехия - з-д "ШКОДА"
* Набираме работни кадри за работа в з-д „ШКОДА”- ЧЕХИЯ,като складови работници(следи се качеството на
детайлите,сортиране,подреждане и пакетиране).Трябва да сте на възраст до 55 години,мъже,жени и семейства.Чисто
месечно възнаграждение – 950 евро.
* Завод за пластмасови детайли за коли(складов работник) с нетно месечно заплащане – 850 евро.
Безплатна квартира,ТД,пълно социално осигуряване. Без такси в България,гарантирано посрещане в
Чехия,настаняване,започване на работа и получаване на възнаграждението.Готовност за бързо заминаване.
Телефон за връзка: 0886 140 954
http://obiavidnes.com/obiava/89666/rabotni-pozicii-za-chehiya---z-d-shkoda

Цифрова антена HAMA Thomson ANT1410
Цифрова антена HAMA Thomson ANT1410, DVB-T, активна, 44dB
http://obiavidnes.com/obiava/89665/cifrova-antena-hama-thomson-ant1410
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Превоз на покъщнина,мебели,лични вещи,черна и бяла техника,офис обзавеждане,домашно
имущество с подходящи товарни автомобили.0877663995 / 0898874253 / 02/4890390
Превоз и пренасяне на мебели, багаж, покъщнина, лични вещи с перфектно чист камион.
Транспортни услуги в София и страната. Товарен транспорт с камион - МЕБЕЛОВОЗ с обем 18куб.м. и дължина на
товарната част 4,5 метра. Камиона е изцяло тапициран от вътрешна страна, което предпазва от повреди Вашето
обзавеждане. Камиона е оборудван с колани за връзване към стените на фургона. При необходимост осигуряваме хамали.
Превоз на обзавеждане, мебели, багаж, черна и бяла техника от жилища, квартири, офиси, магазини, складове.
Възможност за експресни доставки на багаж и стоки до всяка точка в ЕС. Коректност. Тел за връзка: 02/4890390 /
0877663995 / 0898874253. Сайт: http://valtrans.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/89664/prevoz-na-pokyshtninamebelilichni-veshticherna-i-byala-tehnikaofis-obzavejdanedoma

Цифрова антена HAMA Thomson ANT1621
Цифрова антена HAMA Thomson ANT1621, DVB-T, активна, 36dB, усилвател
http://obiavidnes.com/obiava/89663/cifrova-antena-hama-thomson-ant1621

Prestigio Multiphone 5453 DUO
Prestigio Multiphone 5453 DUO, кафяв, GPS, поддържа 2 sim карти, 4.5" (11.43 cm), четириядрен MediaTek MT6582
1.30GHz, 1GB, 8GB Flash памет (+ Micro SD слот), Аndroid 4.4, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89662/prestigio-multiphone-5453-duo

Домашни пантофи Bizzaro-bg.com !
Ако си падате по родното производство, представяме ви от най-качествените български модели в Bizzaro. Дамски и
мъжки обувки, колежи ...
http://obiavidnes.com/obiava/89661/domashni-pantofi--bizzaro-bgcom-

**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/89660/0882551735--fini-shpaklovki4lvdogovaryane-na-cenite

10.1" (25.65 cm) Prestigio MultiPad Visconte 3
10.1" (25.65 cm) Prestigio MultiPad Visconte 3, 3G, четириядрен Intel Atom Z3735F 1.83GHz, 2GB RAM, 32GB Flash памет
(microSD слот), Windows 8.1, 660g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89659/101-2565-cm-prestigio-multipad-visconte-3
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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, 32GB Flash памет
(microSD слот), Windows 8.1, 660g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89658/101-2565-cm-prestigio-multipad-visconte-3

LED фенер HAMA KC-30
LED фенер HAMA KC-30, джобен с връвчица , батерия 1 x AAA, дължина 10см, време за светене:11ч
http://obiavidnes.com/obiava/89657/led-fener-hama-kc-30

Професионален домоуправител. Прехвърлете на нас Вашите отговорности и ангажименти!
Професионална грижа за Вашия вход. Ред, сигурност и спокойствие. http://domoupravitel.eu - наистина професионален
домоуправител.
http://obiavidnes.com/obiava/89656/profesionalen-domoupravitel-prehvyrlete-na-nas-vashite-otgovornosti-i-angajiment

LED фенер HAMA LOE309AU
LED фенер HAMA LOE309AU, батерия 3 x R14, 5W, водонепропускваем, удароустойчив
http://obiavidnes.com/obiava/89655/led-fener-hama-loe309au

Фенер HAMA FL-1500
Фенер HAMA FL-1500, 36 Lumens, батерия 1 x Micro AAA, черен
http://obiavidnes.com/obiava/89654/fener-hama-fl-1500

LED Фенер MAXELL SL307
LED Фенер MAXELL SL307, сребрист
http://obiavidnes.com/obiava/89653/led-fener-maxell-sl307

LED Фенер MAXELL SL307
LED Фенер MAXELL SL307, червен
http://obiavidnes.com/obiava/89652/led-fener-maxell-sl307

LED Фенер MAXELL SL307
LED Фенер MAXELL SL307, черен
http://obiavidnes.com/obiava/89651/led-fener-maxell-sl307

Фенер MAXELL ML-FA-TORCH
Фенер MAXELL ML-FA-TORCH, батерия 2 x AA, /жълт,черен,син/
http://obiavidnes.com/obiava/89650/fener-maxell-ml-fa-torch

LED фенер UNIROSS OUTDOOR
LED фенер UNIROSS OUTDOOR, Rechargeable 220V-12V, дистанционно управление
http://obiavidnes.com/obiava/89649/led-fener-uniross-outdoor

НЕУСТОИМАТА СИСИ- изпрати SMS с текст sisi до номер 191999
НЕУСТОИМАТА СИСИ- изпрати SMS с текст sisi до номер 191999
http://obiavidnes.com/obiava/89648/neustoimata-sisi--izprati-sms-s-tekst-sisi-do-nomer-191999
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ВИЖ ТЕЛАТА КАК СЕ ИЗПАРЯВАТ,ОТ ФЛУИДИ ЧАК СЕ ЗАДУШАВАТ DSM 090 363 100
вътрешен 305 ВИЖ ТЕЛАТА КАК СЕ ИЗПАРЯВАТ,ОТ ФЛУИДИ ЧАК СЕ ЗАДУШАВАТ DSM 090 363 100 вътрешен 305 http://obiavidnes.com/obiava/89647/vij-telata-kak-se-izparyavatot-fluidi-chak-se-zadushavat-dsm-090-363-100-vytreshen-

ЧАКАМ С МЕН ДА БЪДЕШ ЛОШ,ДА ГО УДАРИМ НА ЛЮБОВ. GSM: 090 363 100 вътрешен
230
ЧАКАМ С МЕН ДА БЪДЕШ ЛОШ,ДА ГО УДАРИМ НА ЛЮБОВ. GSM: 090 363 100 вътрешен 230
http://obiavidnes.com/obiava/89646/chakam-s-men-da-bydesh-loshda-go-udarim-na-lyubov---gsm-090-363-100-vytreshen-230

"ИЗКУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ + ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА
ОТГОВОРНОСТ за 1 Час !!!
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА 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 !
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/89645/izkupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata-otgovornost-za-

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/89644/30-50-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/89643/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Фенер 2-in-1 UNIROSS U0231862
Фенер 2-in-1 UNIROSS U0231862, батерия 3 x AAA, с дифузер
http://obiavidnes.com/obiava/89642/fener-2-in-1-uniross-u0231862

езикови курсове
Испански A1 (1-о ниво) 1.11 Събота и неделя от 10:00 до 14:30 ч; 60 уч.ч 160лв
http://obiavidnes.com/obiava/89641/ezikovi-kursove

Съботен курс по италиански език за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен 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: 15.11.14г.
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/89640/syboten-kurs-po-italianski-ezik-za-nachinaeshti

Репродукции на Винсент Ван Гог
Посетете нашият сайт www.Printovete.com където ще откриете всевъзможни репродукции на картини! Използваме
качествени мастила за прин върху канаваца за най-известните репродукции на Ван Гог.
http://obiavidnes.com/obiava/89639/reprodukcii-na-vinsent-van-gog

Френски език – подготовка за матура
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура по френски език. Обучението е целогодишно в удобно за учениците
и преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по формата на
изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 12 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 10 лева на
учебен час.
За повече информация:
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Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
тел. 02 8438363; 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/89638/frenski-ezik--podgotovka-za-matura

24" (60.96 cm) BenQ BL2411PT
24" (60.96 cm) BenQ BL2411PT, IPS Panel, 5ms, 20000000:1, 300 cd/?2, DVI, Display port, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/89637/24-6096-cm-benq-bl2411pt

Подготовка за матура и кандидатстудентски изпити
Учебен център Орбис организира индивидуална подготовка за матура и кандидатстудентски изпити по немски,
английски, френски, испански, италиански, български език и математика. Езиковото обучение включва граматичен
преговор, решаване на тестове и писане на есе. Часовете се провеждат в удобно за учениците и преподавателя време.
Цена: 12 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 10 лева на учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/89636/podgotovka-za-matura-i-kandidatstudentski-izpiti

24" (60.96 cm) BenQ XL2420Z
24" (60.96 cm) BenQ XL2420Z, LED, 1ms, 12000000:1, 350 cd/m2, DVI, HDMI, DisplayPoprt, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/89635/24-6096-cm-benq-xl2420z

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
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• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/89634/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/89633/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
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• 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/89632/podgotovka-za-matura-na-rodina

27" (68.58 cm) BenQ GW2760HM
27" (68.58 cm) BenQ GW2760HM, VA LED, 4ms, 20000000:1, 300 cd/m2, HDMI, DVI, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/89631/27-6858-cm-benq-gw2760hm

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
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тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
проверка на домашни работи

http://obiavidnes.com/obiava/89630/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

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
http://obiavidnes.com/obiava/89629/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Бизнес английски- ПЪРВО ниво
Езикова школа Абилити организира обучение по бизнес английски - ПЪРВО ниво – индивидуално и в малки групи .
Часовете са съобразени със свободното време на курсистите . Занятията се провеждат по системата Market Leader –
Elementary .
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 :

Страница 48/110

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

02.11.2014

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/89628/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

Френски език - Индивидуално обучение
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Френски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи , като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/89627/frenski-ezik---individualno-obuchenie

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Ние предлагаме работа mо водещи учебни системи :
-общ английски – New Headway – всички нива
-общ английски с интерактивна насоченост – Cutting Edge – всички нива
- бизнес атглийски – Market leader – всички нива
-подготовка за сертификат
- подготовка за кандидат-студентски изпит
-разговорен английски – системите на Oxford University
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/89626/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

27" (68.58 cm) BenQ GW2760HS
27" (68.58 cm) BenQ GW2760HS, VA LED, 5ms, 20000000:1, 300 cd/m2, HDMI, DVI, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/89625/27-6858-cm-benq-gw2760hs

32" (81.28 cm) BenQ BL3200PT
32" (81.28 cm) BenQ BL3200PT, LED, 4ms, 20000000:1, 300 cd/m2, DVI, HDMI, DisplayPoprt, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/89624/32-8128-cm-benq-bl3200pt
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LG GH24NSC0
LG GH24NSC0, SATA
http://obiavidnes.com/obiava/89623/lg-gh24nsc0

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/89622/3d-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/89621/3d-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/89620/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски
баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM
0882870171 http://superpc.site11/ com https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/89619/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/89618/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/89617/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi
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ТЪРГОВСКО ПРАВО - Покупко - Продажба на Фирми със Задължения ! Предлагаме перфектно
съдействие за освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !!!
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА 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 !
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/89616/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya--predlagame-perfek

10.1" (25.65 cm) Acer Aspire Switch 10 SW5-012-1687
10.1" (25.65 cm) Acer Aspire Switch 10 SW5-012-1687, четириядрен Intel Atom Z3735F 1.33/1.83 GHz, сензорен мулти-тъч IPS
FULL HD Display (microHDMI), 2GB, 500GB HDD & 32GB SSD, Windows 8.1, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89615/101-2565-cm-acer-aspire-switch-10-sw5-012-1687

Превод и легализация на удостоверения, пълномощни...
Преводаческа агенция НОВ ВЕК осъществява преводи на фирмени и лични документи. Агенцията разполага с лицензирани
преводачи, владеещи английски, руски, немски, френски, гръцки, турски, румънски, чешки, италиански, испански и други
езици. Агенцията предлага стандартни, бързи и експресни услуги. Работим с висококвалифицирани и опитни преводачи и
извършваме обемни писмени преводи в кратки срокове, като това не рефлектира върху качеството. Заверки на преводи на
документи от чужбина в МВнР и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на дипломи, академични справки, нотариални актове, медицински
документи, свидетелства за съдимост, съдебни решения и други във всички държавни институции и чуждестранни
посолства в Република България.
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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/89614/prevod-i-legalizaciya-na-udostovereniya-pylnomoshtni

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!
http://obiavidnes.com/obiava/89613/kandidat-studenti---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/89612/matura-po-vsichki-predmeti

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/89611/6-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
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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/89610/7-klas---bel-i--matematika

15.6" (39
15.6" (39,6 cm) Acer VN7-591G-79FQ (NX.MQLEX.029), четириядрен Haswell Intel™ Core i7 4710HQ 2.5/3.5 GHz, HD Display
& NVIDIA GTX 860M 2GB (HDMI), 8GB, 1TB HDD & 128GB SSD , 3x USB3.0, Linux, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89609/156-39

15.6"(39
15.6"(39,6 cm) HP 250 G3 (J0X68EA), двуядрен Intel® Core™ i3 4005U 1.7 GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 500GB HDD,
USB 3.0, Free Dos, 2.19 kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89608/15639

Терапевтичен апарат за повлияване на дископатии
Терапевтичен апарат за повлияване на дископатии
Терапевтичен апарат за физиотерапевтично лечение на болки в гърба, дискова херния
ДИСКОПАТИЯ , ошипяване на гръбнака, деформации на гръбначните дискове, дископатии !!!
Уред за терапия на кръста и гръбначния стълб .
АШИ ЕЛЕКТРОДИ
ИНФРАЧЕРВЕНА ТЕРАПИЯ
МАГНИТНА ТЕРАПИЯ
ТОПЛИННА АКУПУНКТУРНА ТЕРАПИЯ
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/89607/terapevtichen-aparat-za-povliyavane-na-diskopatii

Дарсонвал за козметични салони, така и за домашно ползване
Дарсонвал за козметични салони, така и за домашно ползване
Предназначен както за професионална употреба от козметични салони, така и за домашно ползване
Характеристики:
Апаратът включва 4 приставки (електрода), които се подменят в зависимост от мястото на третиране.
Интензитетът на работа може да се променя според чувствителността на кожата.
Дарсонвализацията е лечебен метод.
Чрез нея се получава дразнене на нервните окончания и на нервните апарати в кожата и по рефлекторен
път се причинява кратко свиване на кръвоносните съдове, последвано от продължителното им разширение и засилване на
притока на кръв в кожата,
което води до подобряване на обмяната на веществата в нея. Токът на Дарсонвала намалява възбудимостта на нервните
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окончания в кожата,
които възприемат болката и има обезболяващ ефект. В резултат на всичко това тонусът на кожата и подлежащите
тъкани се повишава,
увеличава се еластичността на кожата и на стените на кожните съдове, подобрява се дейността на мастните жлези.
Високочестотният ток,
действа антисептично на кожата, т.е. унищожава бактериите, които могат да предизвикат възпаления,
облекчава самите възпаления и стимулира кръвообращението на кожата. Резултатът е по-свежа, по-чиста и
по-тонизирана кожа.
Процедурите с дарсонвал трябва да бъдат част от всяко почистване на кожата.
Интернет магазини
http://obiavidnes.com/obiava/89606/darsonval-za---kozmetichni-saloni-taka-i-za-domashno-polzvane

Топлеща картина с инфрачервено нагряване
Топлеща картина с инфрачервено нагряване
Отопляващата картина се включва директно в контакта и започва да затопля цялата стая, като запазва въздуха чист
и свеж.
Работната температура на повърхността е между 55 и 65 градуса. Една инфрачервена картина може да отоплява
стаи с площ до 14 кв.м.
Всички модели са с термозащита от прегряване
Предимства на отоплителната картина и излъчваната от нея инфрачервена топлина:
• Не загрява въздуха (при студен въздух съдържанието на кислород е по-високо)
• Не вдига прах (защото не завихря въздуха)
• Не пуши (не е необходим комин)
• Безшумно действие (без вентилатори)
• Лечебно действие (инфрачервената топлина помага при: високо кръвно налягане - подобряват кръвообращението и го
стабилизират;
болки в гърба; хронични болки в мускулите; шипове; бронхити; тонзилити; астма; простудни заболявания;
отслабване и изтощение на организма; възпаление на уши, нос, гърло; артрит, радикулит, ревматизъм, дископатии,
шипове;
облекчават работата на бъбреците; стрес; намаляват целулита -инфрачервената кабина е важно допълнение към всяка
антицелулитна програма)
• Икономична: 400 W ( около 0.10 лв. на час)
http://obiavidnes.com/obiava/89605/topleshta-kartina-s-infracherveno-nagryavane

Magic Ex Hose маркуч екс хос Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose маркуч екс хос
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
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Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/89604/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

Чехия - строителни работници
Набираме персонал за работа в строителството в Чехия на следните позиции :
1.Общи работници - 3.5 - 4 евро на час .
2.Арматуристи - 5 евро на час .
3. Зидаро-мазачи - 6 евро на час .
4. Изолация - 9 евро на квадрат .
5. Фаянс, теракот , шпакловка , гипсокартон – 6 евро на час .
Заплата 1100 – 1300 евро , зависи от позицията . Седмичен аванс , трудов договор , осигуровки, подсигурена квартира.
Подписва се трудов договор , не се изисква владеенето на език . Заминаване индивидуално или групово .
Телефони за връзка : 0878 023 468 , 0892 976 509
Skype: rabota.eu
http://obiavidnes.com/obiava/89603/chehiya---stroitelni-rabotnici

Чехия - свободни работни позиции
Мъже , жени , семейства до 55 год. за работа в хлебопекарни, сладкарски цехове, цех за сандвичи, завод за пластмасови
изделия, фабрика за парфюми, склад за сортиране на плодове и зеленчуци, камериерки, фабрика за пастет, месокомбинат,
оранжерии, цех за салати, хартиена фабрика, цех за лепене на рекламни стикери, бояджийски цех, фабрика за бисквити,
селско стопанство и животновъдство, складови работници ,оранжерии , персонал за почистване и перални помещения .
Заплати от 700 -900 евро в зависимост от позициите.
Към всички оферти се дава седмичен аванс от 40 евро ( 1000 крони ) . Заплатата е на следващия месец от 10 – 20-сто
число за предходния . Не се изиска владеене на език , подсигурена квартира ( към някои от позициите е безплатна ) ,
трудов договор , осигуровки . Настаняват Ви в квартири тип двустайни апартаменти. Консумативите са за сметка на
работодателя . При интерес от Ваша страна предоставяме всички необходими документи на Чешката фирма за
консултантски услуги , както лиценз и сертификат на фирмата . Заминаване групово или индивидуално.
Телефони за връзка : 0878 023 468 , 0892 976 509
Skype : rabota.eu
http://obiavidnes.com/obiava/89602/chehiya---svobodni-rabotni-pozicii

15.6"(39
15.6"(39,6 cm) HP 250 + чанта за лаптоп, двуядрен Intel® Core™ i3 4005U 1.7 GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 750GB
HDD, USB 3.0, Free Dos, 2.45 kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89601/15639

Стай за гости Габрово
Стай за гости Габрово - Апартаменти и къща за гости Върбанови , тел: 0897210934.
Апарт-хотели Върбанови ви канят да посетите нашия красив град Габрово. Нощувайте в нашите апартаменти и къща
за гости.Вие ще почувствате удобство и комфорт. Ние предлагаме условия, напомнящи на домашен уют при подходяща
цена.
Апартаментите са разнообразни, работят целогодишно и могат да задоволят всеки вкус.
http://noshtuvki-gabrovo.com
0897 210 934; 0879 436 944 – Мария Върбанова
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http://obiavidnes.com/obiava/89600/stay-za-gosti-gabrovo

15.6"(39
15.6"(39,6 cm) HP 350 G1 (J4U36EA), двуядрен Intel Core™ i5-4210U 1.7/2.7 GHz, 6GB, 1TB HDD, 2xUSB 3.0, HDMI, Free
DOS, 2kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89599/15639

Работа в Чехия в з-д ШКОДА
Работа в з-д ШКОДА за мъже и жени до 55 год. Работата не е сезонна а постоянна и търсим сериозни и отговорни хора.
Не е задължително владеенето на език. Получавате 100% гаранция за сигурност и коректност от наша страна.
Заплащане 80 CZK/час - 960 EUR/месец , безплатна квартира, трудов договор, осигуровки по чешкото законодателство,
които са валидни за България.
Изисквания:
- Възраст до 55 год.
- Умения и желание за работа в екип
- Отговорност, ескпедитивност и отговорно отношение към работата
- Готовност за работа в динамична среда
Вашите задължения ще са:
- Окомплектоване и стиковане на артикули
- Организация и подреждане на складовото пространство
- Приемане и изпращане на стоките в и от склада
- Следите и отговаряте за изрядния външен вид на приеманата или изпращаната стока
- Изпълнение на други задължения, свързани с длъжността
Ние ви предлагаме:
- Добро възнаграждение, 80 CZK/час – ЧИСТО – 960 EUR/месец
- Работа на трудов договор
- Осигуряване според изискванията на чешкото законодателство
- Осигурена БЕЗПЛАТНА квартира
- Всекиседмични аванси от 1500 CZK ( 60 EUR ) до заплата.
Тел: 0877 504 258, 00420 777 073 962
http://obiavidnes.com/obiava/89598/rabota-v-chehiya-v-z-d-shkoda

17.3"(43.9cm) HP Envy 17-j120na (K1X61EA)
17.3"(43.9cm) HP Envy 17-j120na (K1X61EA), четириядрен Intel Core™ i7-4710MQ 2.5/3.5 GHz, FULL HD LED Display &
GeForce 840M 2GB DDR3, 16GB, 1TB, Windows 8.1, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89597/173439cm-hp-envy-17-j120na-k1x61ea

10.1" (25.65 cm) ASUS Transformer Book T100TAM-BING-DK013B
10.1" (25.65 cm) ASUS Transformer Book T100TAM-BING-DK013B, четириядрен Intel Atom Z3775G 1.46 GHz, HD LED Touch
Display (micro HDMI), 2GB, 500GB HDD & 32GB SSD, Windows 8.1, 1.18kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89596/101-2565-cm-asus-transformer-book-t100tam-bing-dk013b

13.3" (33.78 cm) Asus TP300LD-DW049H
13.3" (33.78 cm) Asus TP300LD-DW049H, двуядрен Intel® Core™ i5 4210U 1.7/2.7 GHz, HD Touch Display & nVidia GeForce
820M 2GB (HDMI), 4GB, 1TB HDD, 2x USB3.0, Windows 8.1, 1.75kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89595/133-3378-cm-asus-tp300ld-dw049h

15.6" (39.62 cm) Asus X550DP-XX090D
15.6" (39.62 cm) Asus X550DP-XX090D, четириядрен AMD A10-5750M 2.5/3.5 GHz, HD LED Display & AMD Radeon HD
8670M 2GB (HDMI), 4GB, 1TB HDD, 2x USB3.0, Free DOS, 2.26kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89594/156-3962-cm-asus-x550dp-xx090d
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Всичко за Mercedez от NaSkorost.com
Нуждаете ли се от подробна характеристика за автомобили като BMW, Mercedez, Audi или Volkswagen? В нашият
интернет каталог NaSkorost.com можете да откриете всичко, а дори и нещо отгоре!
http://obiavidnes.com/obiava/89593/vsichko-za-mercedez-ot-naskorostcom

15.6" (39.62 cm) Asus X553MA-BING-XX275B
15.6" (39.62 cm) Asus X553MA-BING-XX275B, лилав, четириядрен Intel Celeron N2930 1.83/2.16 GHz, HD LED Display
(HDMI), 4GB, 500GB HDD, 2x USB3.0, Windows 8.1, 2.2kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89592/156-3962-cm-asus-x553ma-bing-xx275b

15.6" (39.62 cm) Asus X553MA-BING-XX276B
15.6" (39.62 cm) Asus X553MA-BING-XX276B, четириядрен Intel Celeron N2930 1.83/2.16 GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB,
500GB HDD, 2x USB3.0, Windows 8.1, 2.2kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89591/156-3962-cm-asus-x553ma-bing-xx276b

17.3" (43.94 cm) Asus G750JZ-T4211D
17.3" (43.94 cm) Asus G750JZ-T4211D, четириядрен Core i7-4700HQ 2.4GHz/3.4GHz, Full HD LED Display & NVIDIA
GeForce GTX 880M 8GB (mDP), 8GB, 1TB 7200 rpm, 4x USB3.0, Free DOS, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89590/173-4394-cm-asus-g750jz-t4211d

17.3" (43.94 cm) Asus N750JK-T4051H
17.3" (43.94 cm) Asus N750JK-T4051H, двуядрен Intel Core i5-4200H 2.8/3.4 GHz, FULL HD LED Display & GeForce GTX
850M 2GB (miniDP), 8GB, 1TB rpm & 24GB SSD, 4x USB 3.0, Windows 8.1, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89589/173-4394-cm-asus-n750jk-t4051h

15.6" (39.62 cm) HP ProBook 650
15.6" (39.62 cm) HP ProBook 650, двуядрен Intel® Core™ i5 4200M 2.5/3.1 GHz, FULL HD LED Display (DisplayPort), 4GB,
128GB SSD, fingerprint, 4x USB3.0, Windows 7/8.1 Pro, 2.32kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89588/156-3962-cm-hp-probook-650

Електровъдица
Продавам електровъдица с микропроцесорно управление.
Регулиране на честотата (10 - 130Hz) което я прави подходяща и за зимен риболов.
Регулиране на мощността, изходно напрежение до 1200в импулс.
Уреда има вградена температурна защита от прегряване и защита от претоварване.
Вграден шоков режим, Функция "Free Run" подходяща за работа от лодка.
Захранване - акомулатор 12волта.
Обхват на уреда над 20м зависимост от зададената мощност.
Цена - 700 лв. гаранция 1 година, доставка с куриер.
За връзка 0877184398
http://obiavidnes.com/obiava/89587/elektrovydica

макара за пчеларска тел от пластмаса
Произвежда макара за пчеларска тел от пластмаса. При добро подреждане може да поеме 250 гр. пчеларска тел. Цена –
0,15 лв/бр. www.rolta-plastic.com
http://obiavidnes.com/obiava/89586/makara-za-pchelarska-tel-ot-plastmasa

Комплект за производство на пчелни майки
Комплект за производство на пчелни майки. Комплекта съдържа: касета с 32 гнезда, 40 маточни чашки, 20 основи и 20
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държача за маточните чашки, 15 предпазни клетки. Цена 38 лв. www.rolta-plastic.com
http://obiavidnes.com/obiava/89585/komplekt-za-proizvodstvo-na-pchelni-mayki

Апарат за производство на пчелни майки
Апарат-касета за майкопроизводство и пчеларски инвентар за майкопроизводство- апарат-касета с 32 гнезда (18 лв.),
маточни чашки(0,05 лв/бр.), основи и държачи за маточните чашки(0,18 лв/бр.), предпазни клетки(0,50 лв./бр.).
www.rolta-plastic.com
http://obiavidnes.com/obiava/89584/aparat-za-proizvodstvo-na-pchelni-mayki

15.6" (39.6 cm) HP Envy 15-j133na (K1X03EA)
15.6" (39.6 cm) HP Envy 15-j133na (K1X03EA), четириядрен Intel Core™ i7-4702MQ 2.2/3.2 GHz, 16GB, 1TB HDD, 4x USB
3.0, HDMI, Windows 8.1, 2.19 kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89583/156-396-cm-hp-envy-15-j133na-k1x03ea

Валяк за разпечатване на пчелни пити
Валяк за разпечатване на пчелни пити, с три различни широчини на разпечатващата част – 115 мм., 65 мм. и 30 мм. (
последното се използва и за разрушаване на запечатано търтеево пило на пчелните пити).
Ролките на валяците за разпечатване са изработени от твърда, но жилава пластмаса . Те са с диаметър от 47 мм.,
като височината остриетата са 11 мм., за минимално запълване с восък и мед и лесно почистване. Разстоянието
между върховете на остриетата е равно на стъпката между килийките на пчелната пита, с цел минимално разрушаване
на последната. www.rolta-plastic.com.
http://obiavidnes.com/obiava/89582/valyak-za-razpechatvane-na-pchelni-piti

пчелогонка за кошери с два изхода
Произвежда пчелогонка за кошери с два изхода. Дължина -260мм; Широчина -95 мм; Цена – 0,90 лв. www.rolta-plastic.com
http://obiavidnes.com/obiava/89581/pchelogonka--za-kosheri-s-dva-izhoda

Прелки за кошери
Прелки за кошери от пластмаса, устойчиви на UV лъчи -модел мече– 0,35лв/бр.; модел детелина – 0,35лв./бр..
www.rolta-plastic.com
http://obiavidnes.com/obiava/89580/prelki-za-kosheri

цифри от пластмаса за пчелни кошери
Произвежда цифри от пластмаса за пчелни кошери.Комплект от 1 до 13. Височина на цифрите – 42мм.Цена 0, 65 лв.
/к-т . www.rolta-plastic.com
http://obiavidnes.com/obiava/89579/cifri-ot-plastmasa-za-pchelni-kosheri

Произвежда пчеларски инвентар
Произвежда пчеларски инвентар - пчелогонки( кръгла с 6 изхода - 0.80 лв/бр. , ромбоидна с 2 изхода – 0,90 лв/бр.),
валячета за разпечатване (4 лв/бр), хранилки/поилки за прелка(0.80 лв/бр). . www.rolta-plastic.com
http://obiavidnes.com/obiava/89578/proizvejda-pchelarski-inventar

пчелни пластмасови основи “Бипакс”
Произвежда пчелни пластмасови основи “Бипакс” за директна реализация и консумация на биологично чист пчелен мед.
Представляват 10 кутийки с дъна, идентични с релефа на восъчните основи. Пчелите директно пълнят мед. Свалят се
от рамката, поставя се капаче и се предлагат на пазара. Закрепват се върху стандартна дървена магазинна рамка. Цена
2, 20 лв. www.rolta-plastic.com
http://obiavidnes.com/obiava/89577/pchelni-plastmasovi-osnovi-bipaks
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полуизградени пластмасови основи
Пчелни полуизградени пластмасови основи за многократна употреба. Правилно изградените килйки с височина от 3-3,5
мм. осигуряват 99% -100% работническо пило. Закрепят се към стандартни дървени рамки. За следващо използване е
необходимо да се потопят в гореща (80
http://obiavidnes.com/obiava/89576/poluizgradeni-plastmasovi-osnovi

15.6"(39
15.6"(39,6 сm) HP Envy 15-k103nu (K6Y12EA), двуядрен Inte Core™ i7-4510U 2/3.2GHz, 12GB, 1.5 TB HDD, 3xUSB 3.0,
HDMI, Windows 8.1, 2.34kg, 2гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89575/15639

Acer ProDock II for TravelMate P645
Acer ProDock II for TravelMate P645, USB, LAN, HDMI, DVI, VGA, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/89574/acer-prodock-ii-for-travelmate-p645

Пантофките - онлайн магазин за детски пантофки
Детските кожени пантофки с меко стъпало са леки, меки и удобни и според нас са най-добрият избор за растящите
детски крачета.
http://obiavidnes.com/obiava/89573/pantofkite---onlayn-magazin-za-detski-pantofki

Инкубатори - коледно намаление!
Инкубатори - коледно намаление!
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/89572/inkubatori---koledno-namalenie

Бинокъл Celestron Skymaster 25x70 водоустойчив
Бинокъл Celestron Skymaster 25x70 водоустойчив
http://obiavidnes.com/obiava/89571/binokyl-celestron-skymaster-25x70-vodoustoychiv

Продавам 27 дка, с. Братя Даскалови, обл. Стара Загора
Продавам земеделска земя 27дка на едно място, в землището на с. Братя Даскалови, област Стара Загора. Половината
имот е младо, но изоставено лозе, а другата половина е нива. Наблизо минава и отклонение от газопровод.
Имот номер: 077070 - 27.001дка. Подходящ е за отглеждане на лозе, лавандула, орехи и други насаждения, които искат
лек наклон.
Цена: 550 лв/дка
GSM: 0887644838
http://www.apollon.net
Email: alikaeood@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/89570/prodavam-27-dka-s-bratya-daskalovi-obl-stara-zagora

Подопочистваща машина под наем
Fimap MY 50 - машината е особено подходяща за подови повърхности от 1 000 – 2000 кв.м с висока производителност и
ниски разходи за управление.
Техн.характеристики:
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Производителност - 1600 кв.м/час
Работна ширина - 51 см
Резервоар - 45 л
машината е лесно преносима, с компактните си размери преминава нормално през врати и асансьори със стандартни
размери.
http://obiavidnes.com/obiava/89569/podopochistvashta-mashina-pod-naem

Продавам 27 дка, с. Братя Даскалови, обл. Стара Загора
Продавам земеделска земя 27дка на едно място, в землището на с. Братя Даскалови, област Стара Загора. Половината
имот е младо, но изоставено лозе, а другата половина е нива. Наблизо минава и отклонение от газопровод.
Имот номер: 077070 - 27.001дка. Подходящ е за отглеждане на лозе, лавандула, орехи и други насаждения, които искат
лек наклон.
Цена: 550 лв/дка
GSM: 0887644838
http://www.apollon.net
Email: alikaeood@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/89568/prodavam-27-dka-s-bratya-daskalovi-obl-stara-zagora

Подопочистваща машина под наем
Fimap MY 50 - машината е особено подходяща за подови повърхности от 1 000 – 2000 кв.м с висока производителност и
ниски разходи за управление.
Техн.характеристики:
Производителност - 1600 кв.м/час
Работна ширина - 51 см
Резервоар - 45 л
машината е лесно преносима, с компактните си размери преминава нормално през врати и асансьори със стандартни
размери.
http://obiavidnes.com/obiava/89567/podopochistvashta-mashina-pod-naem

Бинокъл Optec 10x50
Бинокъл Optec 10x50, удароустойчива чантичка
http://obiavidnes.com/obiava/89566/binokyl-optec-10x50

Курсове за шести клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за 6 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на шестокласници.
Изберете курсовете за 6 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май.
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ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/89565/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/89564/kursove-za-sedmi-klas-na-rodina

Подготовка за матура на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за МАТУРА от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка за матура.
Изберете курсовете за матура на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
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Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди МАТУРИТЕ.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/89563/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
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• 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/89562/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

Вътрешни врати склад в София
Искате ли интериорни врати на ниска цена и високо качество? Фирма Борман предоставяме голям набор интериорни
врати на ваше разположение за град София.Огледайте на онлайн страницата ни interiornivrati-sofia.borman.biz .
http://obiavidnes.com/obiava/89561/vytreshni-vrati-sklad-v-sofiya

Бинокъл Optec 12x25
Бинокъл Optec 12x25
http://obiavidnes.com/obiava/89560/binokyl-optec-12x25

стартери и алтернатори - fransizkup.bg
Fransizkup.bg е интернет магазин в който ще откриете всички видове алтернатори и стартери на прилични цени! Ние
също така разполагаме и с всички други видове части нужни за вашият автомобил.
http://obiavidnes.com/obiava/89559/starteri-i-alternatori---fransizkupbg

ЧЕХИЯ БЕЗ КОМИСИОН ГАРАНТИРАНА ЛЕГАЛНА РАБОТА ЗА ЖЕНИ МЪЖЕ
СЕМЕЙСТВА
БЕЗ
ТАКСИ
В
БЪЛГАРИЯ.
ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства
за
бирена
фабрика,шоколадова
фабрика,заводи,цехове,фабрики,складове,европалети,печатница,пекарна,пералня,завод за авточасти,цех за пакетиране на
кайма,цех за боядисване на джанти,цех за пластмасови бутилки,цех за ламинат,цех за млечни продукти,склад за
плодове,склад за хранителни продукти,склад за перилни препарати и много други позиции ТД,осигуровки,заплата 650-750
евро.Строители всички специалности и общи работници,заварчици СО2,аргон и други работни места заплата 800-1200
евро,ТД,осигуровки.За всички работни места седмичен аванс 1000 крони,еквивалент на 40 евро. Работи се с договор и
стажа
се
признава
в
България.Език
не
е
задължителен.Подсигурени
квартири.
Гарантирано
посрещане,настаняване,започване на работа,получаване на възнаграждението. За контакти работни дни от 9 до 16 ч.на
тел- 0886090826
http://obiavidnes.com/obiava/89558/chehiya-bez-komision-garantirana-legalna-rabota-za-jeni-myje-semeystva

Бинокъл Optec 8x21
Бинокъл Optec 8x21, удароустойчива чантичка
http://obiavidnes.com/obiava/89557/binokyl-optec-8x21

светеща боя за хелоуин
Предлагаме два вида бои светещи в тъмното и светещи при UV светлина
Самосветещи бои - що е то? Първо това е продукт на най-новите технологии. Второ това са много видове бои за
различни повърхности от боди арта до метала и бетона. Самосветещата боя е боя като боя - чудото е добавката
наречена луминофор, именно тя има свойството да набира енергия от светлина през деня или от изкуствено осветление и
да я отдава в тъмното във вид на светене.
http://obiavidnes.com/obiava/89556/sveteshta-boya-za-helouin
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КУПУВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ в Северна България0878-34-33-12
Купувам обработваеми земеделски земи в следните землища :
Свищов,с.Овча Могила,с.Ореш,с.Драгомирово,с.Козловец,с.Морава, с.Хаджидимитрово,с.Горна Студена,с.Българско
Сливово,с.Вардим,
с.Царевец,с.Алеково,с.Червена,с.Совата,с.Деляновци,с.Александрово,
гр.Павликени,с.Михалци,с.Мусина,с.Недан,с.Паскалевец.с.Върбовка, с.Бутово,с.Батак,с.Сломер,с.Горна Липница,с.Долна
Липница,с.Патреш,
с.Росица,гр.БялаЧерква,с.Димча,с.Вишоград,с.Карайсен,с.Стамболово,
с.Лесичери,с.Дъскот,гр.Сухиндол,с.Коевци,с.Красно
Градище,с.БялаРека,
с.Горско
Калугерово,гр.Полски
Тръмбеш,Павел,Вързулица,Масларево, Страхилово,Обединение, Иванча,Климентово,Каранци,Стефан Стамболово
,Полски Сеновец,Раданово,Орловец,Петко Каравелово,Куцина, Горна Оряховица,Първомайци, Драганово, Поликраище,
Върбица,
Писарево,
Крушето,
Правда,
Янтра,Горски
Долен
Тръмбеш,Стрелец,Горски
Горен
Тръмбеш,Паисий,Лясковец,Джулюница,Добри Дял,Козаревец,Драгижево, Мерданя,Балван,Водолей,Дичин,Емен,Момин
Сбор,Никюп,Ново
Село,
Ресен,Русаля,Самоводене,Хотница,Златарица,Родина,Стражица,Асеново,
Балканци,Благоево,Бряговица,Виноград,Горски
Сеновец,Кавлак,Камен,
Кесарево,Лозен,Николаево,Нова
Върбовка,Сушица,Царски Извор и др.
ВИСОКИ-ЦЕНИ!!!!!! Плащане Веднага при договорена цена. Съдействие за документите. С Възможност за закупуване
на идеални части в някои общини. Безплатни консултации. БЪРЗИНА и КОРЕКТНОСТ по сделката.
Тел-0878-34-33-12 и 0886-236-248.
http://obiavidnes.com/obiava/89555/kupuvam-zemedelska-zemya-v-severna-bylgariya0878-34-33-12

Английски език – подготовка за матура
Езикова школа Абилити предлага индивидуална и в малки групи подготовка за матура по английски език . Занятията са
два пъти седмично по 4 учебни часа . Предлагаме и вариант в събота и неделя .
Подготовката включва :
- Работа върху основните умения четене с разбиране , слушане , писане и говорене
- Подготовка върху програмата за Държавен зрелостен изпит .
- Задълбочена работа в областта на граматиката , лексиката и стилистиката , както и върху практическото им
прилагане на предстоящия зрелостен изпит .
- Пробни изпити
- Оценяване и рецензии
Графикът на занятията е съобразен с времето на учениците .
Предлагаме :
Курс от 130 уч. часа
Курс от 90 уч. часа
Курс от 60 уч. часа
Индивидуален курс по индувудуакен учебен план .
Интензивността зависи от показаното от учениците на тест за входящо ниво . Тестът е безплатен и се провежда в
дните от понеделник до петък .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 02/953 08 87 ; 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/89554/angliyski-ezik--podgotovka-za-matura

Български език за чужденци – корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Български език за чужденци
гарантиращо бързо и качествено овладяване на езика .
- индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски
- сръбски
- хърватски
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- словенски
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система . Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е
базирана на комуникативния подход и логическото усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен
материал . На курсистите се предоставя комплексно :
• Грамматика
• Фонетика
• Разговор
• Четене
• Слушане
.
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
• общ курс по български
• бизнес курс
• разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по английски ,немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски ,.
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
- Индивидуално обучение в офиса,
- Фирмено обучение във Вашия офис.
- Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 02/953 08 87 ; 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/89553/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

Френски език първо ниво- за начинаещи
Езикова школа АБИЛИТИ организира обучение по Френски език първо ниво- за начинаещи индивидуално и в малки групи..
График на занятията : стобразно времето ба курсистите
В учебния план са включени аудио и видео уроци.
Продължителност :30 учебни часа – два месеца
Цена 210 лева В посоченага цена за курса са включени учебните материали .
Учебна система – Campus 1
Предлагаме работа в малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
Възможност за разсрочено плащане и различни видове отстъпки.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
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http://obiavidnes.com/obiava/89552/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

Английски език - корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Английски
гарантиращо бързо и качествено овладяване чуждия език .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
обучението обхваща :
- всички нива – общ английски от Elementary до Advanced по 50 учебни часа за всяко ниво .
Занятията се провеждат два пъти седмично по два или три учебни часа , в зависимост от създадения учебен план-график
.
- Бизнес английски - всички нива - по 50 учебни часа за всяко ниво
- Разговорни езикови курсове за поддържане на постигнатата езикова компетентност.
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски , български език
за чужденци .
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 02/953 08 87 ; 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/89551/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

Микроскоп Celestron Deluxe Handheld Digital
Микроскоп Celestron Deluxe Handheld Digital
http://obiavidnes.com/obiava/89550/mikroskop-celestron-deluxe-handheld-digital

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/89549/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
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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/89548/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/89547/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/89546/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net
http://obiavidnes.com/obiava/89545/3d-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/89544/3d-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/89543/3d-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/89542/3d-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/89541/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Микроскоп MICRO360 DUAL PURPOSE
Микроскоп MICRO360 DUAL PURPOSE
http://obiavidnes.com/obiava/89540/mikroskop-micro360-dual-purpose

Адвокатска Кантора Търговско Право - ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ФИРМИ СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ - "ИЗКУПУВАНЕ" + ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА 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 !
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/89539/advokatska-kantora-tyrgovsko-pravo---yuridichesko--sydeystvie-za-firmi-sys-zadylje
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Адвокатска Кантора Търговско Право - ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ФИРМИ СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ - "ИЗКУПУВАНЕ" + ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА 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 !
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/89538/advokatska-kantora-tyrgovsko-pravo---yuridichesko--sydeystvie-za-firmi-sys-zadylje

"ИЗКУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ + ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА
ОТГОВОРНОСТ за 1 Час !!!
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме
Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
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/89537/izkupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata-otgovornost-za-

"ИЗКУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ + ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА
ОТГОВОРНОСТ за 1 Час !!!
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА 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 !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
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НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
www.noveconsultvt.blogspot.com
www.kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/89536/izkupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata-otgovornost-za-

ТЪРГОВСКО ПРАВО - "ИЗКУПУВАМЕ" АД, СД, ЕАД, ООД, ЕООД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА 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 !
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/89535/tyrgovsko-pravo---izkupuvame-ad-sd-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya-i-osvobojda

ТЪРГОВСКО ПРАВО - "ИЗКУПУВАМЕ" АД, СД, ЕАД, ООД, ЕООД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
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Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА 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 !
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/89534/tyrgovsko-pravo---izkupuvame-ad-sd-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya-i-osvobojda

ТЪРГОВСКО ПРАВО - Покупко - Продажба на Фирми със Задължения ! Предлагаме перфектно
съдействие за освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !!!
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА 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.
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Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи - 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 !
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/89533/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya--predlagame-perfek

ТЪРГОВСКО ПРАВО - Покупко - Продажба на Фирми със Задължения ! Предлагаме перфектно
съдействие за освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !!!
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА 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 !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
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+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
www.noveconsultvt.blogspot.com
www.kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/89532/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya--predlagame-perfek

Превод на документи от/на над 30 езика и легализация
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/89531/prevod-na-dokumenti-otna-nad-30-ezika-i-legalizaciya

Паравани за баня Варна
Фирма Голдън Глас Варна Паравани за баня, предлага душ кабини, паравани на ниски цени. Стъклени врати и стъкларски
услуги . гр. Варна ул.Парижка Комуна 42 тел: 052 913 644 / 0899 12 82 32
http://obiavidnes.com/obiava/89530/paravani-za-banya-varna

Телескоп Celestron NexStar 4SE GoTo
Телескоп Celestron NexStar 4SE GoTo
http://obiavidnes.com/obiava/89529/teleskop-celestron-nexstar-4se-goto

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ
INVESTCONSULT GROUP INC.-Юридическо съдействие за изкупуване на фирми АД, ЕАД, ООД, ЕООД, СД със
задължения,финансови и юридически проблеми.
КОМПЛЕКСНИ ПРАВНИ УСЛУГИ-Правни и бизнес-консултанти специализирани в предоставянето на професионални
юридически, финансово-счетоводни, административни и консултантски услуги за корпоративни клиенти.
Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения.
Ние осигуряваме Нов собственик на Фирмата със Задължения, също така Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция,
Пълна Промяна по Обстоятелствата.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
INVESTCONSULT GROUP INC.
тел:0897558320 0876746035
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
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ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ,И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/89528/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya

INVESTCONSULT GROUP INC.-Юридическо съдействие за изкупуване на фирми АД, ЕАД,
ООД, ЕООД, СД със задължения,финансови и юридически проблеми.
INVESTCONSULT GROUP INC.-Юридическо съдействие за изкупуване на фирми АД, ЕАД, ООД, ЕООД, СД със
задължения,финансови и юридически проблеми.
КОМПЛЕКСНИ ПРАВНИ УСЛУГИ-Правни и бизнес-консултанти специализирани в предоставянето на професионални
юридически, финансово-счетоводни, административни и консултантски услуги за корпоративни клиенти.
Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения.
Ние осигуряваме Нов собственик на Фирмата със Задължения, също така Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция,
Пълна Промяна по Обстоятелствата.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
INVESTCONSULT GROUP INC.
тел:0897558320 0876746035
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ,И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/89527/investconsult-group-inc-yuridichesko-sydeystvie-za-izkupuvane-na-firmi-ad-ead-o

INVESTCONSULT GROUP INC.-Юридическо съдействие за изкупуване на фирми АД, ЕАД,
ООД, ЕООД, СД със задължения,финансови и юридически проблеми.
INVESTCONSULT GROUP INC.-Юридическо съдействие за изкупуване на фирми АД, ЕАД, ООД, ЕООД, СД със
задължения,финансови и юридически проблеми.
КОМПЛЕКСНИ ПРАВНИ УСЛУГИ-Правни и бизнес-консултанти специализирани в предоставянето на професионални
юридически, финансово-счетоводни, административни и консултантски услуги за корпоративни клиенти.
Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения.
Ние осигуряваме Нов собственик на Фирмата със Задължения, също така Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция,
Пълна Промяна по Обстоятелствата.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
INVESTCONSULT GROUP INC.
тел:0897558320 0876746035
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ,И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/89526/investconsult-group-inc-yuridichesko-sydeystvie-za-izkupuvane-na-firmi-ad-ead-o
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INVESTCONSULT GROUP INC.-Юридическо съдействие за изкупуване на фирми АД, ЕАД,
ООД, ЕООД, СД със задължения,финансови и юридически проблеми.
INVESTCONSULT GROUP INC.-Юридическо съдействие за изкупуване на фирми АД, ЕАД, ООД, ЕООД, СД със
задължения,финансови и юридически проблеми.
КОМПЛЕКСНИ ПРАВНИ УСЛУГИ-Правни и бизнес-консултанти специализирани в предоставянето на професионални
юридически, финансово-счетоводни, административни и консултантски услуги за корпоративни клиенти.
Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения.
Ние осигуряваме Нов собственик на Фирмата със Задължения, също така Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция,
Пълна Промяна по Обстоятелствата.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
INVESTCONSULT GROUP INC.
тел:0897558320 0876746035
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ,И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/89525/investconsult-group-inc-yuridichesko-sydeystvie-za-izkupuvane-na-firmi-ad-ead-o

INVESTCONSULT GROUP INC.-Юридическо съдействие за изкупуване на фирми АД, ЕАД,
ООД, ЕООД, СД със задължения,финансови и юридически проблеми.
INVESTCONSULT GROUP INC.-Юридическо съдействие за изкупуване на фирми АД, ЕАД, ООД, ЕООД, СД със
задължения,финансови и юридически проблеми.
КОМПЛЕКСНИ ПРАВНИ УСЛУГИ-Правни и бизнес-консултанти специализирани в предоставянето на професионални
юридически, финансово-счетоводни, административни и консултантски услуги за корпоративни клиенти.
Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения.
Ние осигуряваме Нов собственик на Фирмата със Задължения, също така Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция,
Пълна Промяна по Обстоятелствата.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
INVESTCONSULT GROUP INC.
тел:0897558320 0876746035
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ,И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/89524/investconsult-group-inc-yuridichesko-sydeystvie-za-izkupuvane-na-firmi-ad-ead-o

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/ !

Страница 76/110

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

02.11.2014

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/89523/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/89522/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

КАСЕТА ЗА LEXMARK CX310/CX410/CX510 - Black - Return program cartridge - P№ 80C20K0 - /
802K / - Заб.: 1000k
КАСЕТА ЗА LEXMARK CX310/CX410/CX510 - Black - Return program cartridge - P№ 80C20K0 - / 802K / - Заб.: 1000k
http://obiavidnes.com/obiava/89521/kaseta-za-lexmark-cx310cx410cx510---black---return-program-cartridge---p-80c2

ТЪРГОВСКО ПРАВО - Покупко - Продажба на Фирми със Задължения ! Предлагаме перфектно
съдействие за освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !!!
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА 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 !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
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НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
www.noveconsultvt.blogspot.com
www.kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/89520/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya--predlagame-perfek

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/89519/7-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/89518/6-klas----kursove-i-individualni-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/89517/matura-po-vsichki-predmeti

Кандидат-студенти - курсове и уроци
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти по:
- БЕЛ;
- История;
- Философия;
- Английски език;
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- 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/89516/kandidat-studenti---kursove-i-uroci

КАСЕТА ЗА LEXMARK CX310/CX410/CX510 - Cyan - Return program cartridge - P№ 80C20C0 - /
802C / - Заб.: 1000k
КАСЕТА ЗА LEXMARK CX310/CX410/CX510 - Cyan - Return program cartridge - P№ 80C20C0 - / 802C / - Заб.: 1000k
http://obiavidnes.com/obiava/89515/kaseta-za-lexmark-cx310cx410cx510---cyan---return-program-cartridge---p-80c20

КАСЕТА ЗА LEXMARK CX310/CX410/CX510 - Magenta - Return program cartridge - P№
80C20M0 - / 802M / - Заб.: 1000k
КАСЕТА ЗА LEXMARK CX310/CX410/CX510 - Magenta - Return program cartridge - P№ 80C20M0 - / 802M / - Заб.: 1000k
http://obiavidnes.com/obiava/89514/kaseta-za-lexmark-cx310cx410cx510---magenta---return-program-cartridge---p-80

КАСЕТА ЗА LEXMARK CX310/CX410/CX510 - Yellow - Return program cartridge - P№ 80C20Y0 / 802Y / - Заб.: 1000k
КАСЕТА ЗА LEXMARK CX310/CX410/CX510 - Yellow - Return program cartridge - P№ 80C20Y0 - / 802Y / - Заб.: 1000k
http://obiavidnes.com/obiava/89513/kaseta-za-lexmark-cx310cx410cx510---yellow---return-program-cartridge---p-80c

48" (121.92 cm) Philips 48PFS6909/12
48" (121.92 cm) Philips 48PFS6909/12, Full HD, DVB-T/T2/C/S/S2, 2x Goggles, HDMI, USB, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/89512/48-12192-cm-philips-48pfs690912

49" (124.46 cm) Philips 49PUS7909/12
49" (124.46 cm) Philips 49PUS7909/12, Ultra HD, 3D, DVB-T/T2/C/S/S2, 4x Goggles, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/89511/49-12446-cm-philips-49pus790912

LED аплик JAR Computers АНТИКА JARPL84150
LED аплик JAR Computers АНТИКА JARPL84150, 7W, 220V, 1/2 ф300, 800lm.
http://obiavidnes.com/obiava/89510/led-aplik-jar-computers-antika-jarpl84150

LED аплик JAR Computers АРИЯ JARPL14150
LED аплик JAR Computers АРИЯ JARPL14150, 7W, 220V, 1/2 ф300х80, 800lm.
http://obiavidnes.com/obiava/89509/led-aplik-jar-computers-ariya-jarpl14150

LED аплик JAR Computers АРИЯ JARPL14151
LED аплик JAR Computers АРИЯ JARPL14151, 7W, 220V, 1/2 ф300х80мм, 800lm.
http://obiavidnes.com/obiava/89508/led-aplik-jar-computers-ariya-jarpl14151
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LED аплик JAR Computers ВЕРСАЧЕ JARPL97150
LED аплик JAR Computers ВЕРСАЧЕ JARPL97150, 7W, 220V, 1/2 ф300х80мм, 800lm.
http://obiavidnes.com/obiava/89507/led-aplik-jar-computers-versache-jarpl97150

LED аплик JAR Computers ГИЗГИЛИ JARPL57150
LED аплик JAR Computers ГИЗГИЛИ JARPL57150, 7W, 220V, 1/2 ф300х80мм, 800lm.
http://obiavidnes.com/obiava/89506/led-aplik-jar-computers-gizgili-jarpl57150

LED аплик JAR Computers Глобо JARPL38150
LED аплик JAR Computers Глобо JARPL38150, 7W, 220V, 1/2 ф300х80мм, 800lm.
http://obiavidnes.com/obiava/89505/led-aplik-jar-computers-globo-jarpl38150

LED аплик JAR Computers СЕМПЛА JARPL11150
LED аплик JAR Computers СЕМПЛА JARPL11150, 7W, 220V, 1/2 ф300х80мм, 800lm.
http://obiavidnes.com/obiava/89504/led-aplik-jar-computers-sempla-jarpl11150

Пътна помощ - ADAC
Денонощна пътна помощ за камиони, автомобили, микробуси, тирове, селскостопанска и земеделска техника от 1 тон до
50 тона. Пътна помощ за мотокари. Бързо отзоваване 0 - 24 часа. Подаване на ток 12 - 24 волта и доставка на гориво.
Превоз на всички видове фургони.
http://obiavidnes.com/obiava/89503/pytna-pomosht---adac

Пътна помощ - Албена Експрес
Пътна помощ за камиони при ПТП и аварии за лекотоварни автомобили, мотокари, тирове, селскостопанска и
земеделска техника, съобразено с пътните условия. Доставка на гориво. Подаване на ток с специален блустер 12 - 24
волта. Експресно отзоваване 0-24ч.
http://obiavidnes.com/obiava/89502/pytna-pomosht---albena-ekspres

LED аплик JAR Computers Слънце JARPL70150
LED аплик JAR Computers Слънце JARPL70150, 7W,220V, 1/2 ф300х80мм, 800lm
http://obiavidnes.com/obiava/89501/led-aplik-jar-computers-slynce-jarpl70150

PhonesData е мястото за смартфони
PhonesData е пълен каталог с всички възможни смартфони на пазара от най-известните брандове като Samsung, Apple,
HTC, Sony. Предлагаме сравнения, снимки и видеа на всеки модел смартфон с Android и iOS.
http://obiavidnes.com/obiava/89500/phonesdata-e-myastoto-za-smartfoni

LED аплик JAR Computers Уника JARPL12150
LED аплик JAR Computers Уника JARPL12150, 7W, 220V, 1/2 ф300х80мм, 800lm.
http://obiavidnes.com/obiava/89499/led-aplik-jar-computers-unika-jarpl12150

LED плафон JAR Computers АНТИКА JARPL84300
LED плафон JAR Computers АНТИКА JARPL84300, 7W, 220V, ф300х80мм, 800lm.
http://obiavidnes.com/obiava/89498/led-plafon-jar-computers-antika-jarpl84300

LED плафон JAR Computers АНТИКА JARPL84400
LED плафон JAR Computers АНТИКА JARPL84400, 7W, 220V, ф400х95мм, 1600lm.
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http://obiavidnes.com/obiava/89497/led-plafon-jar-computers-antika-jarpl84400

Вратите и кухните - сайтовете
Заповядайте на сайта ни www.Webshop-bg.net .Нашата фирма Борман предоставяме богат избор външни врати на ваше
разположение за София.Желаете ли външни врати на отлична цена и добра изработка?
http://obiavidnes.com/obiava/89496/vratite-i-kuhnite---saytovete

Курс по италиански език – C1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език, С1. В процеса на обучение се развиват всички езикови
умения – четене, писане, слушане, говорене. Продължителност 70 часа, веднъж седмично (сряда) от 18.30 до 20.30 часа.
Цена 250лв. Начало: 05.11.2014г
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/89495/kurs-po-italianski-ezik--c1

Вечерен курс по португалски език
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично (вторник и петък) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 04.11.14
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/89494/vecheren-kurs-po-portugalski-ezik

Курс по английски език -Pre-Intermediate
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език. По време на обучението се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се акцентира
върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда два пъти седмично – сряда и петък от 18.30 до
20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало: 16.11.2014г. Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 10 лв. на час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/89493/kurs-po-angliyski-ezik--pre-intermediate
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Врати в София - Борман Комерс
Искате ли врати на ниски цени и най-добра изработка? Заповядайте на онлайн страницата ни vrati-sofia.borman.biz
.Фирмата ни Борман предлагаме многообразен избор врати в склада ни за София.
http://obiavidnes.com/obiava/89492/vrati-v-sofiya---borman-komers

LED плафон JAR Computers АРИЯ JARPL14300
LED плафон JAR Computers АРИЯ JARPL14300, 7W, 220V, ф300х80мм, 800lm.
http://obiavidnes.com/obiava/89491/led-plafon-jar-computers-ariya-jarpl14300

Блиндирани турски врати в София
Огледайте на интернет адреса ни vhodnivrati-sofia.borman.biz .Фирма Борман комерс разполагаме с многообразен избор
блиндирани врати на ваше разположение за София.Имате ли нужда от входни врати на ниски цени и добро качество?
http://obiavidnes.com/obiava/89490/blindirani-turski-vrati-v-sofiya

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.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/89489/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-bez-komision-v-bylgariya

СИГУРНА РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.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/89488/sigurna-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ЛЕГАЛНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.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/89487/chehiya-legalna-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ЛЕГАЛНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
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металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.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/89486/chehiya-legalna-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА РАБОТА В ЧЕХИЯ-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.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/89485/podbor-na-personal-za-rabota-v-chehiya-bez-komision-v-bylgariya

ПРЕДЛАГАМЕ РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.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/89484/predlagame-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ГАРАНТИРАНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА (БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ)
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.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/89483/chehiya-garantirana-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-i-posrednici-v-b

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.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/89482/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-i-posrednici-v

ЧЕХИЯ-ГАРАНТИРАНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
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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.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/89481/chehiya-garantirana-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-i-posrednici-v-by

LED плафон JAR Computers АРИЯ JARPL14301
LED плафон JAR Computers АРИЯ JARPL14301, 7W, 220V, ф300х80мм, 800lm.
http://obiavidnes.com/obiava/89480/led-plafon-jar-computers-ariya-jarpl14301

Пожароустойчиви врати цени София
Заповядайте на интернет адреса ни Borman-bg.com .Желаете ли пожароустойчиви врати на добри цени и високо
качество? Нашата фирма Борман предлагаме голям набор противопожарни врати в склада ни за София-град.
http://obiavidnes.com/obiava/89479/pojaroustoychivi-vrati-ceni-sofiya

Изкупува коли за скрап,бракуване
Купува коли,бусове и други за скрап,издава документи веднага за КАТ и данъчно,плаща на място,собствен транспорт, с
възможност в деня,тел. 02/9465436 ,02/4410524,0887901663 ,0898980369 и 0876029495
http://obiavidnes.com/obiava/89478/izkupuva-koli-za-skrapbrakuvane

Борман Комерс противопожарни врати
Разгледайте на сайта ни www.Borman.biz .Ние от Борман предлагаме богат избор противопожарни врати на склад за
София-град.Имате ли нужда от противопожарни врати на супер цена и брилянтна изработка?
http://obiavidnes.com/obiava/89477/borman-komers-protivopojarni-vrati

LED плафон JAR Computers АРИЯ JARPL14400
LED плафон JAR Computers АРИЯ JARPL14400, 14W,220V, ф400х95мм, 1600lm.
http://obiavidnes.com/obiava/89476/led-plafon-jar-computers-ariya-jarpl14400

LED плафон JAR Computers АРИЯ JARPL14401
LED плафон JAR Computers АРИЯ JARPL14401, 14W, 220V, ф400х95мм, 1600lm.
http://obiavidnes.com/obiava/89475/led-plafon-jar-computers-ariya-jarpl14401

Корпоративно обучение по английски ,български , немски , руски
Езикова школа Абилити организира
Чуждоезиково обучение по :
Английски,
български език за чужденци
Немски
френски,
руски,
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
Бизнес английски - всички нива
Разговорни езикови курсове по посочените езици
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме също и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
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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/89474/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--nemski--ruski

Болгарский язык для иностранцев
Школа иностранных языков АБИЛИТИ организует индивидуальное и групповое обучение по болгарскому языку для
русскоговорящих . Обучение проводится на русском языке. Наши занимания от начального уровня (А1) до уровня эксперта
(С2).
Если Вы ведете бизнес в Болгарии, купили недвижимость, ездите на отдых, то обязательно нужно говорить на
болгарском .
В процессе обучения на курсах болгарского языка Вы сможете не только изучить язык, но и познакомиться с
особенностями, нравом и бытом болгарского народа.
Интересно изучать язык, с которым есть общий алфавит и в котором слова читаются так же, как у русского, но имеют
другое значение.
На курсах происходит ознакомление курсистов с общественными, культурными, экономическими и историческими
реалиями Болгарии, с целью максимально комфортной и быстрой адаптации в языковой среде.
Для обучения Вам не надо покупать учебник , т.к. наша школа предлагает свою систему обучения и методику.
Наша методика , которая предлагаем -очень современяя и актуальная . Она
заключается в совмещении коммуникативного подхода с логическим и естественным освоением необходимого
лексико-грамматического и фонетического материала .
Обучение предусматривает комплекс аспектов:
• Грамматика
• Фонетика
• Практика речи
• Чтение
• Аудирование
При индивидуальном обучении, методика выстраивается с учетом Ваших пожеланий. Индивидульное обучение может
проводиться в офисе курсиста в удобное для Вас время.
Школа Абилити предлагает несколько программ обучения на курсах болгарского языка:
• общий курс болгарского
• курс делового болгарского
• разговорный курс для усовершенствования навыков владения болгарским языком .
Длительность каждого уровня обучения 20 академических часов (2 месяца).
По окончании программы выдается свидетельство, с указанием курса и количества часов.
Учебные пособия входят в цену курса обучения.
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/89473/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:
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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/89472/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

LED плафон JAR Computers ВЕРСАЧЕ JARPL97300
LED плафон JAR Computers ВЕРСАЧЕ JARPL97300, 7W, 220V, ф300х80мм, 800lm.
http://obiavidnes.com/obiava/89471/led-plafon-jar-computers-versache-jarpl97300

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/89470/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Нотариални актове: превод и легализация
Преводаческа агенция Нов Век извършва качествени преводи на Английски, Немски, Полски, Турски, Гръцки, Португалски,
Френски, Италиански, Испански, Арабски, Китайски, Иврит и много други езици. Заверки на преводи на документи от
чужбина и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на актове за раждане, удостоверения за семейно положение, дипломи, академични справки,
нотариални актове, медицински документи, свидетелства за съдимост, съдебни решения и други във всички държавни
институции и чуждестранни посолства в Република България.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/89469/notarialni-aktove-prevod-i-legalizaciya
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LED плафон JAR Computers ВЕРСАЧЕ JARPL97400
LED плафон JAR Computers ВЕРСАЧЕ JARPL97400, 14W, ф400х95мм, 1600lm.
http://obiavidnes.com/obiava/89468/led-plafon-jar-computers-versache-jarpl97400

LED плафон JAR Computers ГИЗГИЛИ JARPL57300
LED плафон JAR Computers ГИЗГИЛИ JARPL57300, 7W, 220V, ф300х80мм, 800lm.
http://obiavidnes.com/obiava/89467/led-plafon-jar-computers-gizgili-jarpl57300

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/89466/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)
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• 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/89465/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/89464/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:
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• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди 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/89463/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

Нощувки Плевен - крайпътен мотел - комплекс
Удобно място за отдих и нощувка сред зеленина и спокойствие в
района на Плевен и в непосредствена близост до главен път
Е83 – София - Букурещ!!!
Вила Фретли е удобен крайпътен мотел - комплекс на главен път Е-83 София – Букурещ и притежава 5 броя двойни и 2
броя семейни бунгала, всичките общо с 20 места, стара реставрирана къща с предназначение за ресторант, открита и
закрита градина към ресторанта, заседателна зала и такава за игри. Притежаваме и около 1 декар зелена площ градина в непосредствена близост до парк и на около километър от язовир "Горни Дъбник", находящи се в село Горни
Дъбник, област Плевен.
Къщата е построена 1932 година и е реставрирана през 2010 година.
Помещенията са оставени в автентичният им вариант с малки прозорци и гредоред.
Капацитета за настаняване е 18 – 20 човека за бунгалата, 60 места за ресторанта в къщата ( в отделни
помещения) и 100 места в градината.
За кухнята се грижи готвач и персонал с 30 години професионален опит в българската национална кухня и млад
готвач с новаторски рецепти от цял свят.
Бунгалата са нови, със съвременно оборудване и всичко необходимо за вашия комфорт – баня с тоалетна и топла
вода, гардероб, телевизори с кабелна телевизия, интернет, паркинг и др.
Комплекса е удобен за семейни тържества, фирмени мероприятия ( срещи, тиймбилдинг), туристически групи
минаващи по този маршрут, любители на лова и риболова, хора, пътуващи по главен път Е83 и други.
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Част от персонала владее чужди езици и може да комуникира на 6 езика.
Района предлага туристически забележителности за които може да се информирате подробно на нашият сайт
в рубриката „Туризъм”.
За по-подробна информация и резервации, моля звънете на следните телефони:
+359 885 801 435, +359 879 532 602 - г-жа Мериън Белин
e-mail: fretly@mail.bg
Site: www.villafretly.com
http://obiavidnes.com/obiava/89462/noshtuvki-pleven---kraypyten-motel---kompleks

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/89461/kursove-i-individualni-uroci-za-kandidat-studenti

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/89460/matura-po-vsichki-predmeti

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/89459/6-klas---kursove-i-individualni-uroci
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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/89458/7-klas---bel-i--matematika

LED плафон JAR Computers ГИЗГИЛИ JARPL57400
LED плафон JAR Computers ГИЗГИЛИ JARPL57400, 14W, 220V, ф400х95мм, 1600lm.
http://obiavidnes.com/obiava/89457/led-plafon-jar-computers-gizgili-jarpl57400

LED плафон JAR Computers Глобо JARPL38300
LED плафон JAR Computers Глобо JARPL38300,7W, 220V, ф300х80мм, 800lm.
http://obiavidnes.com/obiava/89456/led-plafon-jar-computers-globo-jarpl38300

INVESTCONSULT GROUP INC.-Юридическо съдействие за изкупуване на фирми АД, ЕАД,
ООД, ЕООД, СД със задължения,финансови и юридически проблеми.
INVESTCONSULT GROUP INC.-Юридическо съдействие за изкупуване на фирми АД, ЕАД, ООД, ЕООД, СД със
задължения,финансови и юридически проблеми.
КОМПЛЕКСНИ ПРАВНИ УСЛУГИ-Правни и бизнес-консултанти специализирани в предоставянето на професионални
юридически, финансово-счетоводни, административни и консултантски услуги за корпоративни клиенти.
Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения.
Ние осигуряваме Нов собственик на Фирмата със Задължения, също така Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция,
Пълна Промяна по Обстоятелствата.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
INVESTCONSULT GROUP INC.
тел:0897558320 0876746035
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ,И В ПОЧИВНИ ДНИ
http://obiavidnes.com/obiava/89455/investconsult-group-inc-yuridichesko-sydeystvie-za-izkupuvane-na-firmi-ad-ead-o

INVESTCONSULT GROUP INC.-Юридическо съдействие за изкупуване на фирми АД, ЕАД,
ООД, ЕООД, СД със задължения,финансови и юридически проблеми.
INVESTCONSULT GROUP INC.-Юридическо съдействие за изкупуване на фирми АД, ЕАД, ООД, ЕООД, СД със
задължения,финансови и юридически проблеми.
КОМПЛЕКСНИ ПРАВНИ УСЛУГИ-Правни и бизнес-консултанти специализирани в предоставянето на професионални
юридически, финансово-счетоводни, административни и консултантски услуги за корпоративни клиенти.
Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения.
Ние осигуряваме Нов собственик на Фирмата със Задължения, също така Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция,
Пълна Промяна по Обстоятелствата.
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Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
INVESTCONSULT GROUP INC.
тел:0897558320 0876746035
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ,И В ПОЧИВНИ ДНИ
http://obiavidnes.com/obiava/89454/investconsult-group-inc-yuridichesko-sydeystvie-za-izkupuvane-na-firmi-ad-ead-o

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/89453/30-50-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/89452/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Чехия - строителни работници
Набираме персонал за работа в строителството в Чехия на следните позиции :
1.Общи работници - 3.5 - 4 евро на час .
2.Арматуристи - 5 евро на час .
3. Зидаро-мазачи - 6 евро на час .
4. Изолация - 9 евро на квадрат .
5. Фаянс, теракот , шпакловка , гипсокартон – 6 евро на час .
Заплата 1100 – 1300 евро , зависи от позицията . Седмичен аванс , трудов договор , осигуровки, подсигурена квартира.
Подписва се трудов договор , не се изисква владеенето на език . Заминаване индивидуално или групово .
Телефони за връзка : 0878 023 468 , 0892 976 509
Skype: rabota.eu
http://obiavidnes.com/obiava/89451/chehiya---stroitelni-rabotnici

Чехия - свободни работни позиции
Мъже , жени , семейства до 55 год. за работа в хлебопекарни, сладкарски цехове, цех за сандвичи, завод за пластмасови
изделия, фабрика за парфюми, склад за сортиране на плодове и зеленчуци, камериерки, фабрика за пастет, месокомбинат,
оранжерии, цех за салати, хартиена фабрика, цех за лепене на рекламни стикери, бояджийски цех, фабрика за бисквити,
селско стопанство и животновъдство, складови работници ,оранжерии , персонал за почистване и перални помещения .
Заплати от 700 -900 евро в зависимост от позициите.
Към всички оферти се дава седмичен аванс от 40 евро ( 1000 крони ) . Заплатата е на следващия месец от 10 – 20-сто
число за предходния . Не се изиска владеене на език , подсигурена квартира ( към някои от позициите е безплатна ) ,
трудов договор , осигуровки . Настаняват Ви в квартири тип двустайни апартаменти. Консумативите са за сметка на
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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/89450/chehiya---svobodni-rabotni-pozicii

LED плафон JAR Computers Глобо JARPL38400
LED плафон JAR Computers Глобо JARPL38400, 7W, 220V, ф400х95мм, 1600lm.
http://obiavidnes.com/obiava/89449/led-plafon-jar-computers-globo-jarpl38400

ТЪРГОВСКО ПРАВО - Покупко - Продажба на Фирми със Задължения ... Предлагаме
Перфектно Съдействие за Освобождаване от Солидарната Отговорност !!!
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА 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 !
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 !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското – фирмено право основните услуги, които кантората предлага са :
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
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7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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/89448/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya--predlagame-perf

LED плафон JAR Computers СЕМПЛА JARPL11300
LED плафон JAR Computers СЕМПЛА JARPL11300, 7W, 220V, ф300х80мм, 800lm.
http://obiavidnes.com/obiava/89447/led-plafon-jar-computers-sempla-jarpl11300

**0882551735*** -фини шпакловки,4лв,.ДОГОВАРЯНЕ НА ЦЕНИТЕ,
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
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http://obiavidnes.com/obiava/89446/0882551735--fini-shpaklovki4lvdogovaryane-na-cenite

Чехия , работни позиции
Мъже и жени до 55 год. за работа в Чехия
1. Пекарни „Magdalenske Mre
http://obiavidnes.com/obiava/89445/chehiya--rabotni-pozicii

LED плафон JAR Computers СЕМПЛА JARPL11400
LED плафон JAR Computers СЕМПЛА JARPL11400, 14W, 220V, ф400х95мм, 1600lm.
http://obiavidnes.com/obiava/89444/led-plafon-jar-computers-sempla-jarpl11400

LED плафон JAR Computers Уника JARPL12300
LED плафон JAR Computers Уника JARPL12300,7W, 220V, ф300х80мм, 800lm.
http://obiavidnes.com/obiava/89443/led-plafon-jar-computers-unika-jarpl12300

LED плафон JAR Computers Уника JARPL12400
LED плафон JAR Computers Уника JARPL12400,14W, 220V, ф400х95мм, 1600lm.
http://obiavidnes.com/obiava/89442/led-plafon-jar-computers-unika-jarpl12400

LED крушка
LED крушка, ORAX G3010509WNW, G12, 9W
http://obiavidnes.com/obiava/89441/led-krushka

LED крушка
LED крушка, ORAX G3010509WWW, G12, 9W
http://obiavidnes.com/obiava/89440/led-krushka

LED крушка
LED крушка, ORAX G3010512W-NW, G12, 12W
http://obiavidnes.com/obiava/89439/led-krushka

LED крушка
LED крушка, ORAX G3513609WCW, G24, 9W
http://obiavidnes.com/obiava/89438/led-krushka

LED крушка
LED крушка, ORAX G3513609WWW, G24, 9W
http://obiavidnes.com/obiava/89437/led-krushka

LED крушка
LED крушка, ORAX MSL10360LCLG, E40, 64W
http://obiavidnes.com/obiava/89436/led-krushka

LED мебелно осв. тяло
LED мебелно осв. тяло, ORAX LDLH00101CW, 1W, DC 3.5V, Студено бяла
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http://obiavidnes.com/obiava/89435/led-mebelno-osv-tyalo

LED мебелно осв. тяло
LED мебелно осв. тяло, ORAX LRLH01301025WCW, 0.25W, DC 12V, Студено бяла
http://obiavidnes.com/obiava/89434/led-mebelno-osv-tyalo

LED мебелно осв. тяло
LED мебелно осв. тяло, ORAX LRLH019031WCW, 1W, DC 12V, Студено бяла
http://obiavidnes.com/obiava/89433/led-mebelno-osv-tyalo

LED осветително тяло за вграждане
LED осветително тяло за вграждане, ORAX LDLB16WWW, 16W, AC 220V, Жълто бяла
http://obiavidnes.com/obiava/89432/led-osvetitelno-tyalo-za-vgrajdane

ЧЕХИЯ БЕЗ КОМИСИОН ПОСТОЯННА РАБОТА ЗА ЖЕНИ МЪЖЕ СЕМЕЙСТВА
БЕЗ
ТАКСИ
В
БЪЛГАРИЯ.
ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства
за
бирена
фабрика,шоколадова
фабрика,заводи,цехове,фабрики,складове,европалети,печатница,пекарна,пералня,завод за авточасти,цех за пакетиране на
кайма,цех за пластмасови бутилки,цех за боядисване на джанти,цех за ламинат,цех за млечни продукти,склад за
плодове,склад за перилни препарати и много други позиции ТД,осигуровки,заплата 650-750 евро.Строители всички
специалности и общи работници,заварчици СО2,аргон и други работни места заплата 800-1200 евро,ТД,осигуровки.За
всички работни места седмичен аванс 1000 крони,еквивалент на 40 евро. Работи се с договор и стажа се признава в
България.Език не е задължителен.Подсигурени квартири. Гарантирано посрещане,настаняване,започване на
работа,получаване на възнаграждението. За контакти работни дни от 9 до 16 ч.на тел- 0886090826
http://obiavidnes.com/obiava/89431/chehiya-bez-komision-postoyanna-rabota-za-jeni-myje-semeystva

LED осветително тяло за вграждане
LED осветително тяло за вграждане, ORAX LDLB9WWW, 9W, AC 220V, Топло бяла
http://obiavidnes.com/obiava/89430/led-osvetitelno-tyalo-za-vgrajdane

LED осветително тяло за вграждане
LED осветително тяло за вграждане, ORAX LDLKDR11007NWW, 10W, AC 220V, Топло бяла
http://obiavidnes.com/obiava/89429/led-osvetitelno-tyalo-za-vgrajdane

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/89428/30-50-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/
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http://obiavidnes.com/obiava/89427/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

LED осветително тяло за вграждане
LED осветително тяло за вграждане, ORAX LGLH00701CW, 2.2W, AC 220V, Неутрално бяла
http://obiavidnes.com/obiava/89426/led-osvetitelno-tyalo-za-vgrajdane

LED осветително тяло за вграждане
LED осветително тяло за вграждане, ORAX O120214WNW, 14W, AC 220V, Неутрално бяла
http://obiavidnes.com/obiava/89425/led-osvetitelno-tyalo-za-vgrajdane

LED осветително тяло за вграждане
LED осветително тяло за вграждане, ORAX ODLS530WNW, 30W, AC 220W, Неутрално бяла
http://obiavidnes.com/obiava/89424/led-osvetitelno-tyalo-za-vgrajdane

LED осветително тяло за вграждане
LED осветително тяло за вграждане, ORAX ODLS530WWW, 30W, AC 220V, Топло бяла
http://obiavidnes.com/obiava/89423/led-osvetitelno-tyalo-za-vgrajdane

ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС ... !!!
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА 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 !
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 !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското – фирмено право основните услуги, които кантората предлага са :
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1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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/89422/yuridichesko--sydeystvie-za-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--osvobojdavane-ot

ТЪРГОВСКО ПРАВО - Покупко - Продажба на Фирми със Задължения ... Предлагаме
Перфектно Съдействие за Освобождаване от Солидарната Отговорност !!!
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме
Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС !
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Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
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 !
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
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18. Представителство пред контрагенти и други лица
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/89421/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya--predlagame-perf

ТЪРГОВСКО ПРАВО - Покупко - Продажба на Фирми със Задължения ... Предлагаме
Перфектно Съдействие за Освобождаване от Солидарната Отговорност !!!
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА 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 !
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 !
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
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/89420/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya--predlagame-perf

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ + ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА 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 !
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 !
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
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
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http://noveconsultvt.blogspot.com
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/89419/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata-otgovornost-za-1-

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, СД, АД, ЕАД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ и ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА 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 !
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 !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското – фирмено право основните услуги, които кантората предлага са :
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
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10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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/89418/kupuvame-eood-ood-sd-ad-ead-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-otgovornost-

ТЪРГОВСКО ПРАВО - "КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ + ОСВОБОЖДАВАМЕ
ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА 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 !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
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начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
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
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/89417/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata

ТЪРГОВСКО ПРАВО - КУПУВАМЕ БИЗНЕС... АД, СД, ЕАД, ООД, ЕООД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ
и ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме
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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 !
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 !
TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО
В областта на търговското – фирмено право основните услуги, които кантората предлага са :
1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)
2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми
3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)
4. Изготвяне на договори
5. Консултиране на сделки
6. Сделки с търговски предприятия
7. Обжалване на административни актове
8. Обжалване на наказателни постановления
9. Обжалване на ревизионни актове
10. Ликвидация
11. Несъстоятелност
12. Обезпечаване на вземания
13. Принудително изпълнение
14. Защита срещу принудително изпълнение
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15. Трудовоправни консултации
16. Представителство пред съд
17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт
18. Представителство пред контрагенти и други лица
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/89416/tyrgovsko-pravo---kupuvame-biznes-ad-sd-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya-i-osv

LED осв.тяло за стена
LED осв.тяло за стена, ORAX LRLH0200105WCW, 2.5W, DC 12V, Студено бяла
http://obiavidnes.com/obiava/89415/led-osvtyalo-za-stena

LED осв.тяло за стена
LED осв.тяло за стена, ORAX LWLHKH1001CW, 1.5W, AC 220V, Студено бяла
http://obiavidnes.com/obiava/89414/led-osvtyalo-za-stena

LED осв.тяло за стена
LED осв.тяло за стена, ORAX LWLHKH1002CW, 1.5W, AC 220V, Студено бяла
http://obiavidnes.com/obiava/89413/led-osvtyalo-za-stena

LED осв.тяло за стена
LED осв.тяло за стена, ORAX LWLHLH02001CW, 1.7W, DC 12V, Студено бяла
http://obiavidnes.com/obiava/89412/led-osvtyalo-za-stena

Работа в Чехия БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Работа за мъже,жени и семейства до 55 год. за следните позиции :
1. з-д за кис.мляко – 80 CZK - 880 EUR
2. месокомбинат – 80 CZK – 880 EUR
3. пекарна – 70 CZK – 770 EUR
4. з-д за шоколад – 70 CZK – 770 EUR
5. склад за санитарни продукти – 80 CZK – 880 EUR
6. склад плод и зеленчук 70 CZK – 770 EUR
7. цех за сандвичи – 75 CZK – 825 EUR
8. ф-ка за пастет – 75 CZK – 825 EUR
9. оранжерии 75 CZK – 825 EUR
10. склад Пенни Маркет – на заработка (само мъже до 40 год. средно се заработват по 900 евро на месец ),
11. Теско, Кауфланд – 80 CZK – 880 EUR
12. камериерки – 75 CZK – 825 EUR
13. сладкарски цех – 80 CZK – 880 EUR
14. лаковна (бояджийски цех) – 70 CZK – 770 EUR
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15. птицекланица – 80 CZK – 880 EUR
16. ф-ка за парфюми – 85 CZK – 935 EUR
17. з-д Шкода от 90 до 130 CZK ( набират се хора със средно ниво чешки език ),
18. пивоварен з-д "Kozel", “Gambrinus “ – 90 CZK – 990 EUR
19. склад за промишлени стоки 80 CZK – 880 EUR
20. ф-ка за пластмасови бутилки – 75 CZK – 825 EUR
21. шивачи/ки – 100 CZK – 1100 EUR
22. цех за европалета – 80 CZK – 880 EUR
23. цех за салати – 80 CZK – 880 EUR
24. ф-ка за бисквити – 70 CZK – 770 EUR
25. селско стопанство и животновъдство – 85 CZK – 935 EUR
26. строителство широкоспектърен профил от 100 – 150 CZK – 1000 – 1400 EUR
27. заварчици на СО2 , аргон , електрод от 110 – 200 CZK – 1000 – 1800 EUR
28. шлосери – 100 CZK – 1000 EUR
29. ел техници – 120 CZK – 1200 EUR
30. електорокаристи – 90 CZK. и др. – 1000 EUR
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 ( към някоя от позициите е безплатна, а на
други се спират по 100 евро с включени консумативи ).
http://obiavidnes.com/obiava/89411/rabota-v-chehiya-bez-posrednici

INVESTCONSULT GROUP INC.-Юридическо съдействие за изкупуване на фирми АД, ЕАД,
ООД, ЕООД, СД със задължения,финансови и юридически проблеми.
INVESTCONSULT GROUP INC.-Юридическо съдействие за изкупуване на фирми АД, ЕАД, ООД, ЕООД, СД със
задължения,финансови и юридически проблеми.
КОМПЛЕКСНИ ПРАВНИ УСЛУГИ-Правни и бизнес-консултанти специализирани в предоставянето на професионални
юридически, финансово-счетоводни, административни и консултантски услуги за корпоративни клиенти.
Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения.
Ние осигуряваме Нов собственик на Фирмата със Задължения, също така Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция,
Пълна Промяна по Обстоятелствата.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
INVESTCONSULT GROUP INC.
тел:0897558320 0876746035
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ,И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/89410/investconsult-group-inc-yuridichesko-sydeystvie-za-izkupuvane-na-firmi-ad-ead-o

INVESTCONSULT GROUP INC.-Юридическо съдействие за изкупуване на фирми АД, ЕАД,
ООД, ЕООД, СД със задължения,финансови и юридически проблеми.
INVESTCONSULT GROUP INC.-Юридическо съдействие за изкупуване на фирми АД, ЕАД, ООД, ЕООД, СД със
задължения,финансови и юридически проблеми.
КОМПЛЕКСНИ ПРАВНИ УСЛУГИ-Правни и бизнес-консултанти специализирани в предоставянето на професионални
юридически, финансово-счетоводни, административни и консултантски услуги за корпоративни клиенти.
Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения.
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Ние осигуряваме Нов собственик на Фирмата със Задължения, също така Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция,
Пълна Промяна по Обстоятелствата.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
INVESTCONSULT GROUP INC.
тел:0897558320 0876746035
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ,И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/89409/investconsult-group-inc-yuridichesko-sydeystvie-za-izkupuvane-na-firmi-ad-ead-o

LED осв.тяло за стена
LED осв.тяло за стена, ORAX LWLHLH02101CW, 0.75W, DC 12V, Студено бяла
http://obiavidnes.com/obiava/89408/led-osvtyalo-za-stena

LED спот за монтаж на стена/таван
LED спот за монтаж на стена/таван, ORAX LCLKDR42009WWW, 3W, AC 220V, Топло бяла
http://obiavidnes.com/obiava/89407/led-spot-za-montaj-na-stenatavan

LED спот за стена
LED спот за стена, ORAX LWLH006022WNW, 2W, DC 12V, Неутрално бяла
http://obiavidnes.com/obiava/89406/led-spot-za-stena

LED спот за стена
LED спот за стена, ORAX LWLH02202CW, 1W, AC 220V, Студено бяла
http://obiavidnes.com/obiava/89405/led-spot-za-stena

15.6" (39.62 cm) Acer Aspire VN7-591G (NX.MQLEX.034)
15.6" (39.62 cm) Acer Aspire VN7-591G (NX.MQLEX.034), двуядрен Intel Core i5 4210H 2.9/3.5GHz, FULL HD LED Display &
nVidia GeForce GTX 860M 2GB (HDMI), 8GB, 1TB HDD, 3x USB 3.0, Linux, 2.4kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89404/156-3962-cm-acer-aspire-vn7-591g-nxmqlex034

15.6" (39.62 cm) Acer E5-511G-P78P (NX.MQWEX.007)
15.6" (39.62 cm) Acer E5-511G-P78P (NX.MQWEX.007), четириядрен Intel Pentium N3530 2.16GHz/2.58GHz, HD LED Display
& nVidia GeForce GT 810M 1GB (HDMI), 4GB, 1TB HDD, USB3.0, Linux, 2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89403/156-3962-cm-acer-e5-511g-p78p-nxmqwex007

15.6" (39.62 cm) Acer E5-572G-58BA (NX.MQ0EX.029)
15.6" (39.62 cm) Acer E5-572G-58BA (NX.MQ0EX.029), двуядрен Intel Core i5 4210M 2.6/3.2 GHz, HD LED Display & nVidia
GeForce GT 840M 2GB (HDMI), 4GB, 1TB HDD, USB3.0, Linux, 2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89402/156-3962-cm-acer-e5-572g-58ba-nxmq0ex029
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Счетоводни услуги София град
Счетоводни услуги Терзиев и Ко София. Абонаментни и еднократни счетоводни услуги с гаранция за отлично качество.
Пълно счетоводно обслужване от А до Я на счетоводството, данъчни консултации. ТРЗ услуги, ДДС, годишно
приключване, регистрации, консултации. Ниски цени, безплатни услуги, бонуси. Тези, които ни се довериха, ни
благодариха. www.terzieviko.bg
http://obiavidnes.com/obiava/89401/schetovodni-uslugi-sofiya-grad

15.6" (39.62 cm) HP 255 (J4R72EA)
15.6" (39.62 cm) HP 255 (J4R72EA), двуядрен AMD E1-6010 1.35 GHz, HD LED Display (HDMI), 2GB, 500GB HDD, USB3.0,
Windows 8.1, 2.15kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89400/156-3962-cm-hp-255-j4r72ea

15.6" (39.62 cm) HP ProBook 450 G2 (J4S43EA)
15.6" (39.62 cm) HP ProBook 450 G2 (J4S43EA), двуядрен Intel® Core™ i3 4030U 1.9 GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB,
500GB HDD, 2x USB3.0, 2.06kg, Free DOS, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/89399/156-3962-cm-hp-probook-450-g2-j4s43ea
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