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QIHA КАНТОРА
[луги
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

у л та ц и и
ш ф ирм и
ни цени

052/655 895
0878/654955

■ РЕГИСТРИРАМ нови
фирми, подготвям всич
ки документи ЕООД и
О О Д -1 00 лв, Е Т -5 0 лв,
комплексно с БУЛСТАТ,
НОИ, ДДС, евтино, бър
зо, ©088/8204687
□ нова Фирм а за 1
ДЕН- Е/ООД- 204, ЕТ80 ЛВ С ВСИЧКИ ТАК
СИ,
Л И КВ И Д А Ц И Я ,
ВСЯКАКВИ ПРОМЕНИ,
ПРЕХВЪРЛЯНЕ, ГфО,
ПЕЧАТИ, ПЪЛНИ УСЛУ
ГИ, СПЕСТЯВАТЕ НОТА
РИАЛНИ ЗАВЕРКИ, НЕ
ХОДИТЕ ДО АВ, АВЕ
КОМЕРС, ©052/630087,
088/6432833, 088/8349286
и РЕГИСТРАЦИЯ фИРМИ, ЕООД, ООД - 100
ЛВ, ЕТ ■ 50ЛВ, ЗА 1
ДЕН, ЛИ КВИД А Ц И Я ,
ПРЕХВЪ РЛЯНЕ, З А 
КР И В А Н Е ,
ИЗГОД
НО, © 0 8 9 /5 3 8 4 8 6 5 ,
089/8863044, 052/643092
13 ВОДНИ дела,

мо съгласие,
*бен ред,
одителски права,
,ии, ниски цени,
двокат

/384865

фирма за 1 ден- 8 0 лв с всички такси

I гр.Варна, ул."Дръзки"13
1888/349-286; 0886/432-833

■ АДВОКАТСКИ услу
ги на минимални цени,
дискретност, корект
ност, консултации, жал
би, имотни дела, делби,
обезщетения, актове,
©088/9685101
в СЧЕТОВОДСТВО,
Д Д С , ТРЗ, годиш но
п р и кл ю ч в а н е на м а
газини, складове, за
ведения, строителни,
транспортни и фирми
за услуги, с договор,
@ 087/8847555
■ ЕКСПРЕСЕН развод
по взаимно съгласие, из
дръжка, родителски пра
ва, делба имущество, за
щита при домашно наси
лие, ниски цени, адво
кат, ©089/6881024
■ А Д В О КА ТС КА п о 
мощ и дела за обезще
тения при ПТП, конту
зии, частни дела, клеве
ти, делби, разводи, раз
пити МВР, имоти, консул
ти, @089/4413224
■ ЗАКРИВАНЕ на фир
ми, прехвърляне и про
мяна, бърза регистра
ция за 1 час - ЕТ, ООД,
ЕООД, СД, ДЗЗД, БУЛ
СТАТ, консултации, из
годно, ©052/615877
■ АДВОКАТ по гр аж 
дански, наказателни,
търговски, администра
тивни дела, консултации,
проучване на дела, имо
ти, обезщетения за ПТП,
@098/8820338
■ БЪРЗА регистрация
ЕООД, О О Д -1 0 0 лв,
ЕТ - 50 лв, за 1 ден, с
БУЛСТАТ, НОИ, ДДС,
данъчна регистрация,
пълна услуга продажба
фирма, © 052/64 3092 ,
089/8241977
■ ЛИЦЕНЗИРАН оце
нител изготвя експерт
ни оценки на недвижи
ми имоти и земеделски
земи, смяна предназ
начение на ателиета и
тавани, © 052/301700,
088/8288989
■ ОБЖАЛВАНЕ на на
казателни постановле
ния -К А Т, НОИ, НАП,
КЗП, РЗИ, РДНСКидр.,
консултации и процесу
ално представителство,
©089/4968873

НТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ППБ-КО
А ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
ЦИЯТА ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:
з решенията на УС за приемане на нови и
шен-кооператори.
5а 2016г.
за 2016г.
ГФО на кооперацията за 2016 г. и вземане
връзка резултатите от дейността на коопе16 г.
номощници за работата на Общите събрав които членува кооперацията.
1Я, обезпечаващи осъществяването на
операцията през 2017г.
рание ще се проведе от 9.00 часа, на 18. 03.
ta кооперацията - бул. “Ген.Колев” №72
пса на кворум, ще започне своята работа
но.
УС на ППБ-КО
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Пл.Дичев

имно съгласие, изготвяне споразумение издръжка, родителски пра
ва, правни консултации,
минимални цени - адво
кат, @089/8863044

ясн ови д ств о, л е е 
не на к у р ш у м , с ъ 
в е т и , п и р а м и д а и ■ КЛЮЧАРСКИ услуги,
д р уги ,
н я м а т а к  монтаж, ремонт брави,
с а , © 0 5 2 / 6 0 7 1 5 7 , ключалки, по домовете,
©088/5877757
0 8 8 /5 1 0 9 8 2 6

падъци от хартия, най
лон, пластмаса, черни
и цветни метали, коли за
скрап, безплатен транс
порт, конкурентни цени,
©089/7360507

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ
РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ - ВАРНА
Съветът на Регионална колегия - Варна към Камарата на независимите
оценители в България на основание чл.30 (5) от Устава и чл.13 (3)
от Правилника за устройството и дейността на Регионалните колегии
свиква Общо събрание на 01 април 2017 г. (събота) от 09:00 часа
в гр. Варна, Икономически университет - Варна,
бул. „Княз Борис I“ №77, зала 128, при следния дневен ред:
1. Откриване на ОС на РК-Варна към КНОБ от Председателя на СРК Варна. Избор на Председател на Общото събрание на РК Варна
2. Докладване резултатите от регистрацията на участниците в ОС на РКВарна към КНОБ от Председателя на комисията по регистрацията и преглед
на пълномощните.
3. Гласуване от ОС на РК-Варна към КНОБ състава на преброителите в
зала относно установяване кворума и явното гласуване от ОС на РК-Варна
към КНОБ при провеждане на събранието. Предложенията са от Председате
ля на комисията по явно гласуване в зала.
4. Утвърждаване от ОС на РК-Варна към КНОБ състава, Председателя и
дейността на комисията по регистрация на участниците в ОС на РК-Варна
към КНОБ. Предложенията са от Председателя на комисията по регистраци
ята.
5. Гласуване от ОС на РК-Варна към КНОБ състава и Председателя на
комисията по предложенията.
6. Гласуване от ОС на РК-Варна към КНОБ състава и Председателя на
комисията по тайния избор на членове на СРК, Председател на СРК и Кон
трольор на СРК.
7. Гласуване от ОС на РК-Варна към КНОБ състава и Председателя на
комисията по документите и проекторешенията.
8. Отчет на Съвета на РК-Варна за дейността на колегията за периода на
целия мандат (2013 - 2017 год.). Справка за финансовите приходи и разходи
на Регионална колегия-Варна за периода на целия мандат (2013 - 2017 год.).
Отчет на Контрольора за периода на целия мандат (2013 - 2017 год.).
9. Освобождаване от отговорност на Съвета на РК-Варна за периода на
целия мандат.
10. Приемане бюджет и административен щат на РК-Варна за 2017 год.
11. Приемане Програма за дейността на РК-Варна за 2017 год.
12. Избор на членове на Съвета на РК-Варна.
13. Избор на Председател на Съвета на РК-Варна.
14. Избор на Контрольор на РК-Варна.
При липса на кворум на основание чл.20 от Устава събранието ще се
проведе в същия ден, на същото място в 10:00 ч. при съшия дневен ред.
Регистрацията започва в 08:00 ч. до 09.00 ч. на 01 април 2017 г. във
фоайето пред зала 128.
За да присъствате на Общото събрание на РК Варна с право на глас,
трябва да сте внесли членския внос за 2017 година.
Членският внос за 2017 г. се внася по следната банкова сметка:
„Алианц Банк България“ АД
BIC: BUINBGSF
IBAN: BG45BUIN95611000202201
Титуляр : КНОБ РК Варна
В основанието за внасяне се вписва : Членски внос за 2017 г. три имена и
ЕГН
Упълномощаване: Всеки член може да представлява до трима членове на
Р К -В арна.
Регистрация на упълномощените лица за участие в Общото събрание:
Регистрационната карта се попълва предварително от участниците в
Общото събрание и се предава заедно с пълномощните и декларацията на ре
гистраторите в момента на регистрацията. Не се изисква нотариална заверка
на пълномощните!
/// С иел отпечатване на делегатските карти, молим регистраиионните карти заедно с пълномощните и деклараииите да бъдат изпратени
предварително по електронен път на e-mail: office®).ciab-varna.com до
27.03.2017 г.

ЯКО М ИНИТЕ ДА РЕКЛАМИРАТЕ
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