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Детективска агенция "СТАР" - 0885350440 / Решения на вашите проблеми
Детективска агенция “Стар” предлага професионални и дискретни детективски разследвания на териториятана цялата
страна.
- Разкриване на изневери с фото и видео материали
- наблюдение
- проучвания
- справки за адреси ,месторабота ,телефони
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
-поставяне на скрити аудио и записващи устройства
-установяване на биологични родители
- събиране на данни
- намиране на лица и установяване на тяхното местонахождение.
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!
starinvestigator@gmail.com
тел.0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/68236/detektivska-agenciya-star---0885350440--resheniya-na-vashite-problemi

Детективска Агенция Инкогнито - Безплатни консултации!- 0877696928 24ч.
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/68225/detektivska-agenciya-inkognito---bezplatni-konsultacii--0877696928-24ch

Инкубатори - от японски пъдпъдъци до щрауси
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Инкубатори - напълно автоматични, терморегулатор с PIC контролер. Подробности, както и идруга полезна
информация ще намерите в обновения ни сайт. GSM:0892374714, 0988838774, 0876709831 inkubatori@abv.bg
Skype - tangrabg www.borisof.tk
http://obiavidnes.com/obiava/68200/inkubatori---ot-yaponski-pydpydyci-do-shtrausi

Продавам платнища от Билборд /Винил/
ПРОДАВАМ ПЛАТНИЩА ОТ ВИНИЛ
ВИНИЛИТЕ СА ЗДРАВИ С РАЗМЕР С РАЗЛИЧНИ РАЗМЕРИ
4Х3
8Х4
12 Х 5
12 Х 6
10 Х 5
8Х6
6Х4
16 Х 9.30
И МНОГО ДРУГИ ПРОВЕРЕТЕ ЗА НАЛИЧНОСТИ НА ПОСОЧЕНИТЕ ТЕЛЕФОНИ;
0884 356 070
0988 917 130
0988 917 145
МОЖЕ И ДОСТАВКА НА МЯСТО СЛЕД ЗАПЛАЩАНЕ НА ГОРИВОТО ОТ ВАША СТРАНА
http://obiavidnes.com/obiava/68284/prodavam-platnishta-ot-bilbord-vinil

Изработване на Тенти и Ветроупорни завеси от винил и пвц-кристал.
Изработване на Тенти и Ветроупорни завеси от винил и пвц-кристал.
Тенти от винил на цена от 11лв кв/м в готов вид.
Ветроупорни завеси от пвц-кристал от 0.6 и 0.8мм кристал на цени от 14 и 16лв в готов завършен вид.С 5 вида обков.
Продажба на употребявани винили от билбордове.
Здрави и с различни размери от най-малките до най-големите.
За покриване на всичко.
http://obiavidnes.com/obiava/68283/izrabotvane-na-tenti-i-vetrouporni-zavesi-ot-vinil-i-pvc-kristal

15.6" (39.62 cm) Toshiba C50-A-14J
15.6" (39.62 cm) Toshiba C50-A-14J, черен, двуядрен Celeron® 1005M 1.9GHz, HD LED Display (HDMI), 2GB, 500GB, USB3.0,
no OS, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/68282/156-3962-cm-toshiba-c50-a-14j

Професионални преводи от и на 40 езика, експресна легализация на документи
Професионални преводи от и на 40 езика във всички специализирани насоки и специфични области, експресна легализация
на документи, приемаме онлайн поръчки от цялата страна на адрес http://www.adaptbg.com, офиси в гр. София и гр.
Севлиево.
НАШИЯТ ОПИТ Е ВАШЕТО ПРЕДИМСТВО! Договор № 1813 с МВнР.
Агенция за преводи „АДАПТ БЪЛГАРИЯ“ е сертифицирана по европейски стандарт БДС EN 15038:2006.
Преводи на редки езици: Преводи на японски. Преводи на китайски. Преводи на латвийски. Преводи на литовски. Преводи
на естонски. Преводи на нидерландски. Преводи на арменски. Преводи на арабски. Преводи на хинди. Преводи на
норвежки. Преводи на датски.
ВСЯКА СРЯДА – 10% ОТСТЪПКА!
ПРИ ВСЯКА ПОДАДЕНА ПОРЪЧКА ПОЛУЧАВАТЕ ТАЛОН ЗА СЛЕДВАЩА ПОРЪЧКА С АТРАКТИВНА ОТСТЪПКА
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Адрес: гр. София, бул. Васил Левски № 74
Телефони: 029899867; 0888 888 400
Факс: 02 989 98 67
E-mail: adapt@abv.bg
skype: adaptbg
Адрес: гр. Севлиево, ул. Христо Спиридонов № 6
Телефони: 0675 35059; 0885 473 186
Факс: 0675 35059
E-mail: adapt_s@abv.bg
skype: prevodi.sevlievo
http://www.adaptbg.com
http://www.facebook.com/adapt.bulgaria
http://obiavidnes.com/obiava/68281/profesionalni-prevodi-ot-i-na-40-ezika-ekspresna-legalizaciya-na-dokumenti

15.6" (39.62 cm) Toshiba C50D-A-11L
15.6" (39.62 cm) Toshiba C50D-A-11L, черен, двуядрен AMD E1-1200 1.4GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 500GB, USB3.0,
no OS, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/68280/156-3962-cm-toshiba-c50d-a-11l

organize sex party!!
Swing club amigo organize parties for real dating
Every tuesday,friday and Saturday from 20.00 to 2.00 a.m.
Every monday and Thursaday from 14.00 to 20.00 p.m.
we are welcoming you to a swing party!
( entrance opened only for couples )
If you are a single man we are offering beautiful companions
Cost 100 BGN for the whole time in party
( with swinging with the other couples!!!)
Entrance fee for a couple - 30 BGN
Entrance fee for single man - 30 BGN
Free entrance for single women !
The entrance fee includes 1 alcohol and 1soft drinks
We offer luxury escort, erotic massages ,
Standard sex ,and french sex without a condom
The price for one hour -80 BGN.in this price includes all the extras!
for more information see our website
http://www.wix.com/amigobarclup/amigo-club
TEL : 0895847724 niki
http://obiavidnes.com/obiava/68279/organize-sex-party

организираме суинг парти
Суинг клуб Амиго организира партита за реални запознанства
Всеки вторник , петък, и събота oт 20.00 до 2.00 часа
Всеки понеделник и четвъртък от 14.00 до 20.00 часа
Се организира суинг парти (Вход само за двойки)
Ако си сам мъж ,предлагаме красиви компаньонки
Срещу 100 лв. за цяла нощ с размяна на партньорите !!
Вход за двойка : 30 лева
Вход за сами мъже : 30 лева
Вход за сами жени : (безплатен)
Входа включва 1 алкохолно питие и 1 безалкохолно.
Предлагаме луксозни компаньонки ,
eротични забавления ,Секс услуги по часове
Цената за 1 час -80 лв.В тази цена влизат всички екстри!
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За повече информация вижте нашият сайт
http://www.wix.com/amigobarclup/amigo-club
TEL : 0895847724 - Ники
http://obiavidnes.com/obiava/68278/organizirame-suing-parti

организираме секс парти
Суинг клуб Амиго организира партита за реални запознанства
Всеки вторник , петък, и събота oт 20.00 до 2.00 часа
Всеки понеделник и четвъртък от 14.00 до 20.00 часа
Се организира суинг парти (Вход само за двойки)
Ако си сам мъж ,предлагаме красиви компаньонки
Срещу 100 лв. за цяла нощ с размяна на партньорите !!
Вход за двойка : 30 лева
Вход за сами мъже : 30 лева
Вход за сами жени : (безплатен)
Входа включва 1 алкохолно питие и 1 безалкохолно.
Предлагаме луксозни компаньонки ,
eротични забавления ,Секс услуги по часове
Цената за 1 час -80 лв.В тази цена влизат всички екстри!
За повече информация вижте нашият сайт
http://www.wix.com/amigobarclup/amigo-club
TEL : 0895847724 - Ники
http://obiavidnes.com/obiava/68277/organizirame-seks-parti

HOBO !!! организираме суинг парти през деня
Суинг клуб Амиго организира партита за реални запознанства
Всеки вторник , петък, и събота oт 20.00 до 2.00 часа
Всеки понеделник и четвъртък от 14.00 до 20.00 часа
Се организира суинг парти (Вход само за двойки)
Ако си сам мъж ,предлагаме красиви компаньонки
Срещу 100 лв. за цяла нощ с размяна на партньорите !!
Вход за двойка : 30 лева
Вход за сами мъже : 30 лева
Вход за сами жени : (безплатен)
Входа включва 1 алкохолно питие и 1 безалкохолно.
Предлагаме луксозни компаньонки ,
eротични забавления ,Секс услуги по часове
Цената за 1 час -80 лв.В тази цена влизат всички екстри!
За повече информация вижте нашият сайт
http://www.wix.com/amigobarclup/amigo-club
TEL : 0895847724 - Ники
http://obiavidnes.com/obiava/68276/hobo--organizirame-suing-parti-prez-denya

Правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"-КУПУВАМЕ ЕАД АД ООД
ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ РЕГИОНИ НА СТРАНАТА !!!

ЕООД

СЪС

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА ОТГОВОРНОСТ
ЗА 1 ЧАС.
Бизнес,данъчно,корпоративно и търговско право.
› Сделки с търговски предприятия.
› Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления, съдебни изпълнения, задължения по ДДС, ЗКПО и др. или просто сте задлъжнели към
доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентно съдействие.
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Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"
За контакти: тел:0897558320 0886346230
Приемаме обаждания след работно време и в почивни дни.
http://obiavidnes.com/obiava/68275/pravna-kantora-legal-konsulting-kupuvame-ead-ad-ood-eood-sys-zadyljeniya--za

КУПУВАМЕ ЕАД АД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ РЕГИОНИ
НА СТРАНАТА !!!
"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА ОТГОВОРНОСТ
ЗА 1 ЧАС.
Бизнес,данъчно,корпоративно и търговско право.
› Сделки с търговски предприятия.
› Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления, съдебни изпълнения, задължения по ДДС, ЗКПО и др. или просто сте задлъжнели към
доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентно съдействие.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"
За контакти: тел:0897558320 0886346230
Приемаме обаждания след работно време и в почивни дни.
http://obiavidnes.com/obiava/68274/kupuvame-ead-ad-ood-eood-sys-zadyljeniya--za-firmi-ot-vsichki-regioni-na-strana

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
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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Какво предлагаме на своите клиенти:
В рамките на 1 ЧАС осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
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 ние сме Вашето решение с
компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83
Приемаме обаждания след работно време и в почивни дни !!!
http://obiavidnes.com/obiava/68273/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Подочистачка Twister Sweeper
Електрическа Подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/68272/podochistachka-twister-sweeper

15.6" (39.62 cm) Toshiba C55-A-19N
15.6" (39.62 cm) Toshiba C55-A-19N, черен, двуядрен Intel® Core™ i3 3110M 2.4GHz, HD LED Display & GeForce 710M 2GB
(HDMI), 4GB, 750GB, USB3.0, no OS, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/68271/156-3962-cm-toshiba-c55-a-19n

15.6" (39.62 cm) ACER E1-571G (NX.M57EX.059)
15.6" (39.62 cm) ACER E1-571G (NX.M57EX.059), черен, двуядрен Intel® Core™ i3 3110M 2.4GHz, HD LED Display &
GeForce 710M 1GB (HDMI), 6GB, 750GB, Linux, 2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/68270/156-3962-cm-acer-e1-571g-nxm57ex059
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Haswell Pentium® G3220 дву-ядрен (3.0GHz
Haswell Pentium® G3220 дву-ядрен (3.0GHz, 3MB L3, 350MHz-1.10GHz GPU, LGA1150) BOX
http://obiavidnes.com/obiava/68269/haswell-pentium-g3220-dvu-yadren-30ghz

ПАРКЕТНИ УСЛУГИ
Реди,цикли,лакира ,притяга ,фугира,байцва паркет и дюшеме.
Продажба на масивен паркет и ламинат.
Дългогодишен опит гарантирано качество на конкурентни цени.
www.parketni-uslugi.com
GSM: 0876852408 ; E-mail: parketi@mail.bg
http://obiavidnes.com/obiava/68268/parketni--uslugi

Haswell Pentium® G3420 дву-ядрен (3.2GHz
Haswell Pentium® G3420 дву-ядрен (3.2GHz, 3MB L3, 350MHz-1.15GHz GPU, LGA1150) BOX
http://obiavidnes.com/obiava/68267/haswell-pentium-g3420-dvu-yadren-32ghz

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/68266/30-50-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/68265/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
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http://obiavidnes.com/obiava/68264/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/68263/zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/68262/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Haswell Core i3 4130 дву-ядрен (3.4GHz
Haswell Core i3 4130 дву-ядрен (3.4GHz, 3MB L3, 350MHz-1.15GHz GPU, LGA1150) BOX
http://obiavidnes.com/obiava/68261/haswell-core-i3-4130-dvu-yadren-34ghz

Haswell Core i3 4330 дву-ядрен (3.5GHz
Haswell Core i3 4330 дву-ядрен (3.5GHz, 4MB L3, 350MHz-1.15GHz GPU, LGA1150) BOX
http://obiavidnes.com/obiava/68260/haswell-core-i3-4330-dvu-yadren-35ghz

Haswell Core i3 4340 дву-ядрен (3.6GHz
Haswell Core i3 4340 дву-ядрен (3.6GHz, 4MB L3, 350MHz-1.15GHz GPU, LGA1150) BOX
http://obiavidnes.com/obiava/68259/haswell-core-i3-4340-dvu-yadren-36ghz

Частен детектив Велислав Петров -Детективска агенция Респект/Русе
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници и вземания .Разследване на инциденти и
извършени престъпления паралелно с органите на МВР.Ако сте отгледани в приемни семейства или в социални домове и
търсите начин да откриете своите биологични родители-ние ще ви помогнем.Ефективни решения на дискретни
проблеми.0894389886, 0890212127, офис 064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com.Управител
Велислав Петров.
http://obiavidnes.com/obiava/68258/chasten-detektiv-velislav-petrov--detektivska-agenciya-respektruse

Частен детектив Велислав Петров -Детективска агенция Респект/Плевен
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Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници и вземания .Разследване на инциденти и
извършени престъпления паралелно с органите на МВР.Ако сте отгледани в приемни семейства или в социални домове и
търсите начин да откриете своите биологични родители-ние ще ви помогнем.Ефективни решения на дискретни
проблеми.0894389886, 0890212127, офис 064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com.Управител
Велислав Петров.
http://obiavidnes.com/obiava/68257/chasten-detektiv-velislav-petrov--detektivska-agenciya-respektpleven

Haswell Core i5 4440 четири-ядрен (3.1/3.3 GHz Turbo Boost
Haswell Core i5 4440 четири-ядрен (3.1/3.3 GHz Turbo Boost, 6MB L3, 350MHz-1.1GHz GPU, LGA1150) BOX
http://obiavidnes.com/obiava/68256/haswell-core-i5-4440-chetiri-yadren-3133-ghz-turbo-boost

21.5" (54.61 cm) DELL E2213H
21.5" (54.61 cm) DELL E2213H, FULL HD LED, 5ms, 2 000 000:1, 250cd/m2, DVI (HDCP), черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/68255/215-5461-cm-dell-e2213h

23" (58.42 cm) DELL E2313H
23" (58.42 cm) DELL E2313H, FULL HD LED, 5ms, 2 000 000:1, 250cd/m2, DVI (HDCP), черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/68254/23-5842-cm-dell-e2313h

24" (60.96 cm) DELL S2440L
24" (60.96 cm) DELL S2440L, VA Panel, FULL HD LED, 6ms 8 000 000:1 250cd/m2 HDMI черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/68253/24-6096-cm-dell-s2440l

Артисти, шоу програми, групи...
Артисти, шоу програми, комици, водещи, любимите ви певци и певици, балети, озвучаване, сцени, осветление, заря,
кетъринг, мултимедия, украса, покани, хостеси, VIP транспорт и охрана, много изненади и всичко друго необходимо за
вашето събитие, за да остане то незабравимо в сърцата на вашите гости !!
За контакти:
artists@smilingsharks.eu
0888 216 737;
0899 871 450;
0877 440 100
Виж тук:
http://www.smilingsharks.eu/a2bgb.html
http://www.smilingsharks.eu/a2bg.html
За контакт:
Smiling Sharks
Телефон: 0888 216 737
http://obiavidnes.com/obiava/68252/artisti-shou-programi-grupi

Озвучаване, сцени, осветление...
Озвучаване, сцени, осветление, заря, мултимедия, кетъринг, украса, видеозапис, фотоалбум, любимите ви артисти, певци,
водещи, комици, публични личности като специални гости, афиши, флайери, покани, хостеси, VIP транспорт и охрана,
много изненади и всичко друго необходимо за вашето събитие, за да стане то уникално и незабравимо.
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За контакти:
office@smilingsharks.eu
0888 216 737;
0899 871 450;
0877 440 100
Виж тук:
http://www.smilingsharks.eu/t1bg.html
http://www.smilingsharks.eu/t3bg.html
За контакт:
Smiling Sharks
Тел: 0888 216 737
http://obiavidnes.com/obiava/68251/ozvuchavane-sceni-osvetlenie

Товарни превози с бус
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/68250/tovarni-prevozi-s-bus

превози с бус
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/64440/prevozi-s-bus

Товарни превози
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/61067/tovarni-prevozi

0887232146,финни шпакловки,гипсови шпакловки,латекс,топлоизолация,обръщане покрай pvc
дограма и врат
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**0887232146*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс бял и цветен. -топлоизолация. -о Цена: 3.00 лв.
***0887232146*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс бял и цветен. -топлоизолация. -обръщане покрай пвц
дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване. -гипсова мазилка. -пръскана мазилка. -минерална мазилка. -и др.
мазилки. -замазки. -зидария. -бързо, корекно, разумни цени, майстор с дългодишна практика, започване веднага. часно
лице.0887232146 За контакт:
Град: София
Телефон: 0887232146
http://obiavidnes.com/obiava/68249/0887232146finni-shpaklovkigipsovi-shpaklovkilatekstoploizolaciyaobryshtane-pokra

ОРГАНИЗАТОРИ НА СЪБИТИЯ И ПАРТИТА
Пълна организация на вашите фирмени и лични събития, партита и празници - любимите ви артисти, комици, певци,
водещи, озвучаване, сцени, кетъринг, украса, избор на място, реклама, охрана, ВИП транспорт, видеозапис, фотоалбум ...
и всичко друго необходимо, за да говорят за тях всички дълго след това...
Email: event@smilingsharks.eu
За контакти:
0888 216 737
0899 871 450
0877 440 100
Виж тук: http://www.smilingsharks.eu/e1bg.html
http://obiavidnes.com/obiava/68248/organizatori-na-sybitiya-i-partita

Достъпни заем оферта
При нужда от ново начало финансово ние сме на разположение да ви даде така необходимата помощ за индивидуални или
сътрудничат заеми независимо колко е голяма сумата, без обезпечение, можете да се свържете с нас с този имейл:
janeahabah@hotmail.com с информацията по-долу да се прилагат за заем.
име:
адрес:
държава:
пол:
възраст:
телефон за връзка:
на работното място:
размер на кредита:
продължителността на кредита:
месечен доход:
отношение
Jane Ahabah
CEO Jane Ahabah финансова къща. (JAFH)
http://obiavidnes.com/obiava/68247/dostypni-zaem-oferta

Детективска Агенция Дискрет-Русе Шумен Велико Търново
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
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http://obiavidnes.com/obiava/68246/detektivska-agenciya-diskret-ruse-shumen-veliko-tyrnovo

Детективска Агенция Дискрет-НАМЕРЕТЕ ОТГОВОРИТЕ ПРИ НАС!!!
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/68245/detektivska-agenciya-diskret-namerete-otgovorite-pri-nas

Детективска Агенция Дискрет-НАМЕРЕТЕ ОТГОВОРИТЕ ПРИ НАС!!!
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/68244/detektivska-agenciya-diskret-namerete-otgovorite-pri-nas

Детективска Агенция Аякс -0888112075 Варна Бургас Русе Шумен
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/68243/detektivska-agenciya-ayaks--0888112075-varna-burgas-ruse-shumen

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-РУСЕ СИЛИСТРА ВЕЛИКО ТЪРНОВО СВИЩОВ
ШУМЕН
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
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7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/68242/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-ruse-silistra-veliko-tyrnovo-svishtov-shum

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пловдив Стара Загора Ямбол Хасково
Димитровград
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/68241/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
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.
Какво предлагаме на своите клиенти:
В рамките на 1 ЧАС осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
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 ние сме Вашето решение с
компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
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НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83
Приемаме обаждания след работно време и в почивни дни !!!
http://obiavidnes.com/obiava/68240/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

ПРОДАВАМ ПОДАВАЩО УСТРОЙСТВО ЗА КАБЕЛИ ТЕЛ ВЪЖЕТА
Продавам подаващо устройство за навиване на макари-тел-въжета-кабели-конци-българско производство по лиценз на
UHING-степени за регулиране на оборотите-състояние ново
http://obiavidnes.com/obiava/68239/prodavam-podavashto-ustroystvo-za-kabeli-tel-vyjeta

ХИТ! МАГИЧЕСКИ ПОДПЛЪНКИ ЗА СУТИЕН ** от 30 на 9 лв.
ХИТ! МАГИЧЕСКИ ПОДПЛЪНКИ ЗА СУТИЕН MAGIC BRA PAD
** С МАГИЧЕСКИТЕ ПОДПЛЪНКИ ВСЯКА ЖЕНА МОЖЕ ДА БЪДЕ
РАЗЛИЧНА, ПРИВЛЕКАТЕЛНА И ВИНАГИ ЗАБЕЛЯЗАНА!
Подплънките са евтин, безопасен и супер ефективен начин за увеличаване на бюста за да изглежда жената
привлекателна и забелязана от погледите на околните. Всяка жена трябва да ги има в гардероба за по-специални случаи
и значително по-привлекателен вид.
На пръв поглед кое забелязват мъжете в жените? Едни забелязват лицето и …бюста, други краката и …бюста, трети
държат на усмивката и …бюста и т.н., но винаги ...и гърдите. Такива са мъжете- първосигнални! Някоя и друга женска
хитринка, или оригинален трик понякога не е излишен!
Магическите подплънки ще помогнат гърдите да изглеждат няколко размера по-големи!
ПОЛЗВАНЕ:
- Стисни мини помпата няколко пъти и подплънката се надува;
- Въздухът се освобождава, като се натисне бутона;
- Размерът на сутиена може да се регулира чрез помпане или освобождаване
на въздуха;
- Удобни, без никакво усещане, че ги носите;
- Подходящи за всички видове сутиени и размери;
- Измиват се ръчно с топла вода и сапун;
- Комплектът съдържа две подплънки за многократна употреба.
ВИДЕОКЛИПОВЕ:
http://youtu.be/4b-5DLSWJHE
http://youtu.be/WAzwjjMdwSM
http://youtu.be/yHRruVdXLuM
http://youtu.be/C16SLgjHzA8
Магическите подплънки са супер евтин аксесоар, който трябва да има в гардероба всяка жена за по-специални случаи.
Възползвайте се от магическите подплънки за да бъдете със самочувствие.
Произход: Китай
ЦЕНА: само 9 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт с наложен платеж; такса при получаване от
Офиса 3,60 лв., а до адрес 5,50 лв. и получаване на следващия ден, а

Страница 14/112

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

15.09.2013

в селища без офис на Еконт такса 6,80 лв. и получаване до три дни
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albobg.com
www.albo-bg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/68238/hit-magicheski-podplynki-za-sutien--ot-30-na-9-lv

ОХРАНА
Предлагаме професионална въоръжена охрана на физически лица, охрана на частни партита и бизнес мероприятия.
Посрещане и придружаване на гости от страната и чужбина, осигуряване ескорт на хора, пратки и товари.
Услуга "Нощен живот". Двама телохранители със служебен автомобил се грижат за вашата безопасност през цялата
нощ.
"Защита по всяко време". При възникване на проблем трима въоръжени телохранители достигат до вас до 1 час,
оказвайки помощ и съдействие за безопасно излизане от проблемна ситуация.
http://obiavidnes.com/obiava/68237/ohrana

Намиране на скрити камери и подслушвателни устройства
Ако имате съмнение, че някой Ви наблюдава със скрита камера или Ви подслуша с подслушвателно устройство, можете
да се възползвате от услугите на детективската ни агенция. Проверка на офис и отстраняването на бръмбари и скрити
камери.
Не се колебайте и се свържете с нас! Вие заслужавате спокойствие и никой да не Ви се бърка в личния и професионалния
живот. Ние знаем как да Ви помогнем!
http://obiavidnes.com/obiava/68235/namirane-na-skriti-kameri-i-podslushvatelni-ustroystva

Разкриване на изневери
Наблюдение, разкриване и документилно описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
(алкохол, наркотици, хазарт);
Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка;
Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели;
Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство;
Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие;
http://obiavidnes.com/obiava/68234/razkrivane-na-izneveri

Частен детектив-Детективска агенция Фокс-изневери,справки и др.
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
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Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/68233/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-izneverispravki-i-dr

Частен Детектив |Иван Иванов |Дългогоди
Частeн Детектив- Предлага дискретни услуги!
Разкриване на изневери-Частен Детектив Иван Иванов
е с дългогодишен професионален опит!
- ИЗНЕВЕРИ-наблюдение,фото и видео материали
- ИЗДИРВАНЕ на лица-локация със съвременни технологии
- КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ-за частни лица и фирми
- Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
- СПРАВКИ-биографични данни-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация
- JPS системи за проучване и наблюдение
- КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ за сигурност и проследяване
на комуникации.
Частните детективи от агенция FOX ви гарантират професионални
и надеждни резултати ,напълно Дискретно!
- Извършва детективски услуги на територията
на цяла България и Европейският съюз!
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/68232/chasten-detektiv-ivan-ivanov-dylgogodishen-profesionalen-opit-blagoevgrad

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги- Пловдив, Пазарджик
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
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Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/68231/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi--plovdiv-pazardjik

Детективска Агенция Инкогнито - Доказан Професионализъм- Сливен Стара Загора Русе
Хасково
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/68230/detektivska-agenciya-inkognito---dokazan-profesionalizym--sliven-stara-zagora-rus
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Детективи Инкогнито - Търсете отговорите на професионално ниво ! - Пловдив,Велико Търново,
Плевен
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/68229/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----plovdivvelik

Детективи Инкогнито - Търсете отговорите на професионално ниво ! - Пловдив,Велико Търново,
Плевен
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
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(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/68228/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----plovdivvelik

0877696928 -Частен Детектив - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/68227/0877696928--chasten-detektiv---detektivska-agenciya-inkognito

0877696928 -Частен Детектив - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
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-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/68226/0877696928--chasten-detektiv---detektivska-agenciya-inkognito

Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
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0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/35260/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektiviizneveri-i-brachni-bezplatni-kon

Бизнес лаптоп с WEB CAM - Fujitsu Siemens S6410-Intel Core 2 Duo T7250 /4GB RAM/160GB HDD
– 419,00лв
Бизнес клас лаптоп с WEB CAM - Fujitsu Siemens S6410-Intel Core 2 Duo T7250 /4GB RAM/160GB HDD - 419,00лв.
Дисплей: 13,3" широк екран (1280 x 800)
Процесор: Intel Core 2 Duo T7250 (2x2,00Ghz)
Рам памет: 4GB DDR2
Твърд диск: 160GB SATA
Оптика: DVD-RW
Видеокарта: Intel Graphics X1300
Камера: 1.3МPix
Wi-Fi: ДА
Състояние: Отлично !
Интерфейс: USB - 3x, VGA - 1x,
Тегло: 1,8кг.
Гаранция: 3 месеца
Цена: 419,00лв
*НОВ ВНОС ОТ ГЕРМАНИЯ !
Lifebook S6410 ще стане вашия най-добър приятел, когато сте на път. Държи отличен баланс между тегло, комуникация,
високи технологии и компактност. С вградената видеокамера и 13,3 инчов широк екран ще имате нужда от него
навсякъде и по всяко време.
> Работят перфектно с Windows 7.
> Окоплектовани са в кашони - буквално като чисто нови !
> Всички лаптопи Fujitsu Siemens S6410, предлагани от нас са с гаранция 3 месеца!
> Доставка до всяко едно населено място в България.
За контакти:
0899 83 94 82 - Глобул
052 600 740 - Виваком
0887 93 45 29 - Мтел
http://obiavidnes.com/obiava/68224/biznes-laptop-s-web-cam---fujitsu-siemens-s6410-intel-core-2-duo-t7250-4gb-ram

Бизнес лаптоп с WEB CAM - Fujitsu Siemens S6410-Intel Core 2 Duo T7250 /4GB RAM/160GB HDD
– 419,00лв
Бизнес клас лаптоп с WEB CAM - Fujitsu Siemens S6410-Intel Core 2 Duo T7250 /4GB RAM/160GB HDD - 419,00лв.
Дисплей: 13,3" широк екран (1280 x 800)
Процесор: Intel Core 2 Duo T7250 (2x2,00Ghz)
Рам памет: 4GB DDR2
Твърд диск: 160GB SATA
Оптика: DVD-RW
Видеокарта: Intel Graphics X1300
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Камера: 1.3МPix
Wi-Fi: ДА
Състояние: Отлично !
Интерфейс: USB - 3x, VGA - 1x,
Тегло: 1,8кг.
Гаранция: 3 месеца
Цена: 419,00лв
*НОВ ВНОС ОТ ГЕРМАНИЯ !
Lifebook S6410 ще стане вашия най-добър приятел, когато сте на път. Държи отличен баланс между тегло, комуникация,
високи технологии и компактност. С вградената видеокамера и 13,3 инчов широк екран ще имате нужда от него
навсякъде и по всяко време.
> Работят перфектно с Windows 7.
> Окоплектовани са в кашони - буквално като чисто нови !
> Всички лаптопи Fujitsu Siemens S6410, предлагани от нас са с гаранция 3 месеца!
> Доставка до всяко едно населено място в България.
За контакти:
0899 83 94 82 - Глобул
052 600 740 - Виваком
0887 93 45 29 - Мтел
http://obiavidnes.com/obiava/68223/biznes-laptop-s-web-cam---fujitsu-siemens-s6410-intel-core-2-duo-t7250-4gb-ram

Частни уроци по МАТЕМАТИКА
Частни уроци по математика за ученици 2-12 клас. Подготовка за кандидатстване след 7 клас. Уроци и курсове за
подготовка за матура по математика и кандидатстудентски изпити в СУ, УНСС, ТУ, УАСГ и др.
София – „Елина” - 986-69-66, 980-32-53, 0888-616-911.
За повече информация посетете: http://www.elina-av.com
http://obiavidnes.com/obiava/68222/chastni-uroci-po-matematika

Частни уроци по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Частни уроци по български език и литература за ученици от 2 до 12 клас. Подготовка за матура и кандидатстване след
7 и 12 клас.
София – „Елина” - 986-69-66, 980-32-53, 0888-616-911.
За повече информация посетете: http://www.elina-av.com
http://obiavidnes.com/obiava/68221/chastni-uroci-po-bylgarski-ezik-i-literatura

Частни уроци по ИСТОРИЯ
Частни уроци по история за ученици 7-12 клас. Подготовка за кандидатстване след 7 клас в НГДЕК. Уроци и курсове за
подготовка за матура по история и кандидатстудентски изпити в СУ, УНСС, ВТУ и др.
София – „Елина” - 986-69-66, 980-32-53, 0888-616-911.
За повече информация посетете: http://www.elina-av.com
http://obiavidnes.com/obiava/68220/chastni-uroci-po-istoriya

Частни уроци по ГЕОГРАФИЯ
Частни уроци по география за ученици и кандидат-студенти с университетски преподавател.

Страница 22/112

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

15.09.2013

София – „Елина” - 986-69-66, 980-32-53, 0888-616-911.
За повече информация посетете: http://www.elina-av.com
http://obiavidnes.com/obiava/68219/chastni-uroci-po-geografiya

Частни уроци по БИОЛОГИЯ
Частни уроци по биология за ученици и кандидат-студенти с университетски преподавател.
София – „Елина” - 986-69-66, 980-32-53, 0888-616-911.
За повече информация посетете: http://www.elina-av.com
http://obiavidnes.com/obiava/68218/chastni-uroci-po-biologiya

Частни уроци по ХИМИЯ
Частни уроци по химия за ученици и кандидат-студенти с университетски преподавател.
София – „Елина” - 986-69-66, 980-32-53, 0888-616-911.
За повече информация посетете: http://www.elina-av.com
http://obiavidnes.com/obiava/68217/chastni-uroci-po-himiya

Частни уроци по ФИЗИКА
Частни уроци по физика за ученици и кандидат-студенти.
София – „Елина” - 986-69-66, 980-32-53, 0888-616-911.
За повече информация посетете: http://www.elina-av.com
http://obiavidnes.com/obiava/68216/chastni-uroci-po-fizika

Предстои!!! Петдневен ритрийт Съвършенството на медитацията
Предстои!!! Петдневен ритрийт Съвършенството на медитацията
02 - 06 октомври 2013
Вътрешната тишина, съвършената простота и повишената осъзнатост, до които ще се докоснем, са фактори, които
могат необратимо да променят гледната ни точка за света, Вселената, смисъла и… нас самите.
А практиките, които получаваме – да се превърнат в своебразен пътеводител към истинското, ценното и значимото в
живота ни.
InSighting медитативният ритрийт ще ни поведе по автентичния път към Свободата.
Какво е InSighting може да прочете още по темата:
http://www.insighting.bg
http://www.hypnoza.org
http://obiavidnes.com/obiava/68215/predstoi-petdneven-ritriyt--syvyrshenstvoto-na-meditaciyata

ДА СЕЛЕКТ-ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ
Детективи СЕЛЕКТ. Издирване на длъжници, биологични родители, укриващи се лица. Доказване на изневяра и вина.
ВЗЕМАНИЯ. Фирмени разследвания . Съдействие при бракоразводни дела. БЕЗПЛАТНА консултация. ОБАДЕТЕ СЕ :
+359898599187 или [уеб сайт] ДИСКРЕТНОСТ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ!!!Агенция СЕЛЕКТ, предлага всички
детективски и правни услуги. Консултация с адвокат и психолог. Изневери, фирмени и лични проблеми. Издирване на лица,
наблюдение и видеозаснемане . Корекност и Дискретност. Екип от професионалисти, ще реши вашият проблем. . . тел.
+359898599187, +35924176265. . . detektivi_select@abv. bg
http://obiavidnes.com/obiava/68214/da-selekt-detektivska-agenciya

СЧЕТОВОДНА АГЕНЦИЯ "ПРИМА СЕЛЕКТ
І. Счетоводство:Цялостна организация на документооборота на фирмата и осчетоводяване съгласно действащата
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нормативна база.Консултации за спазване на данъчното законодателство.Счетоводно отчитане на
ДДС.ИНТРАСТАТ.Съставяне на годишни и междинни финансови отчети.Изготвяне на годишна данъчна декларация и
статистически форми.Данъчна защита и участие при извършване на данъчни ревизии.ІІ. Персонал и ТРЗ:Изготвяне на
трудови договори, допълнителни споразумения към тях, трудови книжки.Изготвяне на ведомости за заплати и
граждански договори.Представяне на документи за НАП, декларации обр. 1 и обр. 6.Изготвяне и подаване на уведомления
по чл. 62 от КТ за регистрация на трудови договори.Обработка и подаване на болнични листове пред НОИ.ІІІ. Други
услуги:Ползване на електронен подпис за представяне на информация към НАП и НОИ.Електронно банкиране.Издаване на
фактури от името на клиента.Юридически консултации от правоспособен юрист
http://obiavidnes.com/obiava/68213/schetovodna-agenciya-prima-selekt

КУПУВАМЕ ЕАД АД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ РЕГИОНИ
НА СТРАНАТА !!!
"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА ОТГОВОРНОСТ
ЗА 1 ЧАС.
Бизнес,данъчно,корпоративно и търговско право.
› Сделки с търговски предприятия.
› Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления, съдебни изпълнения, задължения по ДДС, ЗКПО и др. или просто сте задлъжнели към
доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентно съдействие.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"
За контакти: тел:0897558320 0886346230
Приемаме обаждания след работно време и в почивни дни.
http://obiavidnes.com/obiava/68212/kupuvame-ead-ad-ood-eood-sys-zadyljeniya--za-firmi-ot-vsichki-regioni-na-strana

АСВ СЕЛЕКТ-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ
ДОСЪДЕБНО И СЪДЕБНО СЪБИРАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ!!!! ИЗДИРВАНЕ И ПРЕГОВОРИ С ДЛЪЖНИЦИ
И ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛИ !!! [уеб сайт], или тел:+359895559353, +35924176265 Ние от АСВ Селект искаме да ви
предложим извънсъдебна и съдебна помощ при нежелание от страна на Ваши длъжници да заплатят просрочените си
задължения. Даваме преимущество на срещите "лице в лице" с длъжниците, както и индивидуалният подход към всеки
конкретен казус. АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ " СЕЛЕКТ " е с предмет на дейност извънсъдебно събиране
на вземания, цесиране на задължения. Специалисти сме в издирването на укриващи се длъжници и лизингополучатели.
Агенцията се съобразява изцяло с особеностите на българското законодателство.
http://obiavidnes.com/obiava/68211/asv-selekt-agenciya-za-sybirane-na-vzemaniya

Правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"-КУПУВАМЕ ЕАД АД ООД
ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ РЕГИОНИ НА СТРАНАТА !!!

ЕООД

СЪС

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА ОТГОВОРНОСТ
ЗА 1 ЧАС.
Бизнес,данъчно,корпоративно и търговско право.
› Сделки с търговски предприятия.
› Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
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Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления, съдебни изпълнения, задължения по ДДС, ЗКПО и др. или просто сте задлъжнели към
доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентно съдействие.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"
За контакти: тел:0897558320 0886346230
Приемаме обаждания след работно време и в почивни дни.
http://obiavidnes.com/obiava/68210/pravna-kantora-legal-konsulting-kupuvame-ead-ad-ood-eood-sys-zadyljeniya--za

Работа в Малта (Valletta)
Работа в Малта (Valletta) - козметика, класически масаж,акупресура, рефлексотерапия, маникюр, педикюр нокопластика,
обща работа в кухня. Дистанционен, ускорен курс за специaлностите kласически масаж,акупресура, рефлексотерапия,
маникюр, педикюр нокопластика и съдействие за получаване на свидетелство за придобита квалификация.
http://obiavidnes.com/obiava/68209/rabota-v-malta-valletta

Заем до заплата
Заем до заплата от 100 до 500 лв. Кандидатстване онлайн. Отговор в рамките на работния ден.
www.malkizaemi.wix.com/radex
http://obiavidnes.com/obiava/68208/zaem-do-zaplata

Трайно обезкосмяване
Трайно обезкосмяване - предлагаме крем, атакуващ корена на космите, спиращ тяхното хранене,
от което в рамките на един - два месеца косъма залинява и опада. Кремът е безвреден и дава много
добри резултати в рамките на един - два месеца. Потходящ е и за интимните части на тялото.
GSM 0887918347 mirabg@abv.bg Skype - arabescvt www.arabescbg.tk
http://obiavidnes.com/obiava/68207/trayno-obezkosmyavane

превози с бус
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/61939/prevozi-s-bus

Товарни превози
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
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0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/61018/tovarni-prevozi

Детективска агенция "Стар"-0885350440 Варна Бургас София Пловдив
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
http://obiavidnes.com/obiava/68206/detektivska-agenciya-star-0885350440-varna-burgas-sofiya-plovdiv

ХИТ! МАГИЧЕСКИ ПОДПЛЪНКИ ЗА СУТИЕН ** от 30 на 9 лв.
ХИТ! МАГИЧЕСКИ ПОДПЛЪНКИ ЗА СУТИЕН MAGIC BRA PAD
** С МАГИЧЕСКИТЕ ПОДПЛЪНКИ ВСЯКА ЖЕНА МОЖЕ ДА БЪДЕ
РАЗЛИЧНА, ПРИВЛЕКАТЕЛНА И ВИНАГИ ЗАБЕЛЯЗАНА!
Подплънките са евтин, безопасен и супер ефективен начин за увеличаване на бюста за да изглежда жената
привлекателна и забелязана от погледите на околните. Всяка жена трябва да ги има в гардероба за по-специални случаи
и значително по-привлекателен вид.
На пръв поглед кое забелязват мъжете в жените? Едни забелязват лицето и …бюста, други краката и …бюста, трети
държат на усмивката и …бюста и т.н., но винаги ...и гърдите. Такива са мъжете- първосигнални! Някоя и друга женска
хитринка, или оригинален трик понякога не е излишен!
Магическите подплънки ще помогнат гърдите да изглеждат няколко размера по-големи!
ПОЛЗВАНЕ:
- Стисни мини помпата няколко пъти и подплънката се надува;
- Въздухът се освобождава, като се натисне бутона;
- Размерът на сутиена може да се регулира чрез помпане или освобождаване
на въздуха;
- Удобни, без никакво усещане, че ги носите;
- Подходящи за всички видове сутиени и размери;
- Измиват се ръчно с топла вода и сапун;
- Комплектът съдържа две подплънки за многократна употреба.
ВИДЕОКЛИПОВЕ:
http://youtu.be/4b-5DLSWJHE
http://youtu.be/WAzwjjMdwSM
http://youtu.be/yHRruVdXLuM
http://youtu.be/C16SLgjHzA8
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Магическите подплънки са супер евтин аксесоар, който трябва да има в гардероба всяка жена за по-специални случаи.
Възползвайте се от магическите подплънки за да бъдете със самочувствие.
Произход: Китай
ЦЕНА: само 9 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт с наложен платеж; такса при получаване от
Офиса 3,60 лв., а до адрес 5,50 лв. и получаване на следващия ден, а
в селища без офис на Еконт такса 6,80 лв. и получаване до три дни
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albobg.com
www.albo-bg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/68205/hit-magicheski-podplynki-za-sutien--ot-30-na-9-lv

Задочен курс по ноктопластика
Самоучител по маникюр педикюр и ноктопластика на DVD (25 лв.)Съдействие за получаване на диплома валидна в цял
свят.
GSM 0887918347 mirabg@abv.bg
Skype - arabescvt www.arabescbg.tk
http://obiavidnes.com/obiava/68204/zadochen-kurs-po-noktoplastika

Задочен курс по класически масаж
Самоучител по класически масаж, акупресура и рефлексотерапия на DVD (25 лв.) Съдействие за получаване на диплома
валидна в цял свят. GSM 0887918347 mirabg@abv.bg
Skype - arabescvt www.arabescbg.tk
http://obiavidnes.com/obiava/68203/zadochen-kurs-po-klasicheski-masaj

Детективска агенция "Стар"-0885350440 Варна Бургас София Пловдив
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
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http://obiavidnes.com/obiava/68202/detektivska-agenciya-star-0885350440-varna-burgas-sofiya-plovdiv

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
http://obiavidnes.com/obiava/68201/detektivska-agenciya-star-0885350440

Електровъдица за работа в частни водоеми
Продавам електрическa въдицa 0882081495 Skype - elektronvt doxy100@abv.bg www.ribar.tk
http://obiavidnes.com/obiava/68199/elektrovydica-za-rabota-v-chastni-vodoemi

ХИТ! МАГИЧЕСКИ ПОДПЛЪНКИ ЗА СУТИЕН ** от 30 на 9 лв.
ХИТ! МАГИЧЕСКИ ПОДПЛЪНКИ ЗА СУТИЕН MAGIC BRA PAD
** С МАГИЧЕСКИТЕ ПОДПЛЪНКИ ВСЯКА ЖЕНА МОЖЕ ДА БЪДЕ
РАЗЛИЧНА, ПРИВЛЕКАТЕЛНА И ВИНАГИ ЗАБЕЛЯЗАНА!
Подплънките са евтин, безопасен и супер ефективен начин за увеличаване на бюста за да изглежда жената
привлекателна и забелязана от погледите на околните. Всяка жена трябва да ги има в гардероба за по-специални случаи
и значително по-привлекателен вид.
На пръв поглед кое забелязват мъжете в жените? Едни забелязват лицето и …бюста, други краката и …бюста, трети
държат на усмивката и …бюста и т.н., но винаги ...и гърдите. Такива са мъжете- първосигнални! Някоя и друга женска
хитринка, или оригинален трик понякога не е излишен!
Магическите подплънки ще помогнат гърдите да изглеждат няколко размера по-големи!
ПОЛЗВАНЕ:
- Стисни мини помпата няколко пъти и подплънката се надува;
- Въздухът се освобождава, като се натисне бутона;
- Размерът на сутиена може да се регулира чрез помпане или освобождаване
на въздуха;
- Удобни, без никакво усещане, че ги носите;
- Подходящи за всички видове сутиени и размери;
- Измиват се ръчно с топла вода и сапун;
- Комплектът съдържа две подплънки за многократна употреба.
ВИДЕОКЛИПОВЕ:
http://youtu.be/4b-5DLSWJHE
http://youtu.be/WAzwjjMdwSM
http://youtu.be/yHRruVdXLuM
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http://youtu.be/C16SLgjHzA8
Магическите подплънки са супер евтин аксесоар, който трябва да има в гардероба всяка жена за по-специални случаи.
Възползвайте се от магическите подплънки за да бъдете със самочувствие.
Произход: Китай
ЦЕНА: само 9 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт с наложен платеж; такса при получаване от
Офиса 3,60 лв., а до адрес 5,50 лв. и получаване на следващия ден, а
в селища без офис на Еконт такса 6,80 лв. и получаване до три дни
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albobg.com
www.albo-bg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/68198/hit-magicheski-podplynki-za-sutien--ot-30-na-9-lv

Хидрофобен Шперплат за кофраж - WWW.SHPERPLAT.COM
Планет Строй 2008 ООД предлага:
http://obiavidnes.com/obiava/68197/hidrofoben-shperplat-za-kofraj---wwwshperplatcom

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
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.
Какво предлагаме на своите клиенти:
В рамките на 1 ЧАС осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
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сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето решение с
компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83
Приемаме обаждания след работно време и в почивни дни !!!
http://obiavidnes.com/obiava/68196/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

7" (17.78 cm) Asus MeMO Pad HD7
7" (17.78 cm) Asus MeMO Pad HD7, таблет, тъмно-сив, четириядрен ARM Cortex-A7 1.2GHz, сензорен IPS екран, 1GB RAM,
16GB вградена памет & microSD слот, 802.11n, 2x camera, Android 4.2, 303g., 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/68195/7-1778-cm-asus-memo-pad-hd7

Курсове и частни уроци по френски език
Курсове и частни уроци по френски език в София, Перник, Сливен и Ямбол от Учебен център 6+ /тел.: 0894 850 660/.
Предлагаме Ви индивидуално и групово обучение за всички нива /A1, A2, B1, B2, C1, C2/ и възрасти, както и подготовка за
матура, кандидатстване и успешно полагане на изпити за международни сертификати на ексклузивно ниски
антикризисни цени! Програмите ни по френски език отговарят на международните стандарти за съответните нива!
http://obiavidnes.com/obiava/68194/kursove-i-chastni-uroci-po-frenski-ezik

Красиви Акита Inu кученца
Казуки има Развъдник предлага качествени кученца от родители Doku е внасяла мъже в развъдник (самурай Yashiki)
Schow кученца са червени, 3 мъжки и 3 безплатни кучка prvobirani мъжки. .. . Ostenjeni 31 Август 2013
Голяма част от последните са кученца кученца от Доку и Сара движение, Astra и Schow продават ...
Badja Magda
+381 (0) 65 664 1660
www.akitainu.co.rs
Посетете Facebook:
Казуки има Магда
Е-мейл: kazukigo@hotmail.com
Зренянин, Сърбия
http://obiavidnes.com/obiava/68193/krasivi-akita-inu-kuchenca

Kурс по аржентинско танго за абсолютно начинаещи в София.
Kурс по аржентинско танго за абсолютно начинаещи в София.
Започва на 7 октомври 2013 г. Курсът ще се провежда всеки вторник и четвъртък от 20:30 ч. до 21:30 ч. в Зала 1 на бул.
Дондуков 11, София. Не е нужно да идвате по двойки. Всички желаещи са добре дошли!
За записване: тел 0878 329556. За повече информация: www.tangoporta.eu или facebook: Tango Porta.
Заповядайте!
http://obiavidnes.com/obiava/68192/kurs-po-arjentinsko-tango-za-absolyutno-nachinaeshti--v-sofiya

Предлагаме инкубатори
Предлагаме инкубатори полуавтоматични тип люлка.
Температурата се регулира с прецизен терморегулатор.
Капацитета на предлаганите от нас инкубатори е за :
35 яйца, 55, 75 , 100, и най големите който предлагаме
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за 150 яйца. Гаранцията която поемаме е една
календарна година .
inkubatorbg@abv.bg
0888291498
Skype - krasi0012
www.inkubatorbg.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/68191/predlagame-inkubatori

Професионално събиране на вземания, дългове
Професионално събиране на дългове/вземания. Изкупуване
Дължат Ви пари–Ние сме с Вас !
Събиране на просрочени вземания от длъжниците.
а/ Проверка финансовото състояние на длъжника;
б/ Лични контакти с длъжника и с кредитора;
в/ Подписване на договори за изплащане на вземането.
1. Финансова помощ и посредничество.
2. Правни консултации - банкови проблеми, проблеми с кредити, трудови спорове, търговски дела, проблеми с недвижими
имоти, фирмени договори, съдебно и извънсъдебно събиране на вземания, семейни проблеми, наследствени проблеми,
глоби, наказания, проблеми с администрации и институции – държавни и общински, ипотеки, запори, възбрани и други.
3. Поемане цялостното събиране на задължения.
4. Бизнес съвети и услуги за бизнеса.
Адрес за контакти: „ДЕЛОВИ ГРУП” ООД
град Пловдив, ул. „Драва” № 5
Телефон: 0898 82 97 24
E-mail: mikaram@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/68190/profesionalno-sybirane-na-vzemaniya-dylgove

Ремонт на покриви - в цялата страна
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0888 432 962- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
http://obiavidnes.com/obiava/68189/remont-na-pokrivi---v-cyalata-strana

Ремонт на покриви - в цялата страна
.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 .
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.довършителни ремонти.
GSM:0888 432 962- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
http://obiavidnes.com/obiava/68188/remont-na-pokrivi---v-cyalata-strana

Частни уроци по РУСКИ ЕЗИК
Частни уроци по руски език - за ученици, кандидат-студенти и възрастни. Индивидуално обучение за начинаещи и
напреднали. Подготовка за сертификати и изпити.
София – „Елина” - 986-69-66, 980-32-53, 0888-616-911.
За повече информация посетете: http://www.elina-av.com
http://obiavidnes.com/obiava/68187/chastni-uroci-po-ruski-ezik

Частни уроци по ГРЪЦКИ ЕЗИК
Частни уроци по гръцки език - за ученици и възрастни.
София – „ELINA” - 986-69-66, 980-32-53, 0888-616-911.
За повече информация посетете: http://www.elina-av.com
http://obiavidnes.com/obiava/68186/chastni-uroci-po-grycki-ezik

Частни уроци по ИСПАНСКИ ЕЗИК
Частни уроци по испански език - за ученици, кандидат-студенти и възрастни. Индивидуално обучение за начинаещи и
напреднали. Подготовка за сертификати и изпити.
София – „Елина” - 986-69-66, 980-32-53, 0888-616-911.
За повече информация посетете: http://www.elina-av.com
http://obiavidnes.com/obiava/68185/chastni-uroci-po-ispanski-ezik

Частни уроци по ФРЕНСКИ ЕЗИК
Частни уроци по френски език - за ученици, кандидат-студенти и възрастни.
София – „ELINA” - 986-69-66, 980-32-53, 0888-616-911.
За повече информация посетете: http://www.elina-av.com
http://obiavidnes.com/obiava/68184/chastni-uroci-po-frenski-ezik

Частни уроци по ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
Частни уроци по италиански език - за ученици, кандидат-студенти и възрастни. Индивидуално обучение за начинаещи и
напреднали. Подготовка за сертификати и изпити.
София – „Елина” - 986-69-66, 980-32-53, 0888-616-911.
За повече информация посетете: http://www.elina-av.com
http://obiavidnes.com/obiava/68183/chastni-uroci-po-italianski-ezik

Частни уроци по НЕМСКИ ЕЗИК
Частни уроци по немски език - за ученици, кандидат-студенти и възрастни. Индивидуално обучение за начинаещи и
напреднали. Подготовка за сертификати и изпити.
София – „Елина” - 986-69-66, 980-32-53, 0888-616-911.
За повече информация посетете: http://www.elina-av.com
http://obiavidnes.com/obiava/68182/chastni-uroci-po-nemski-ezik

Частни уроци по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Частни уроци по английски език - за ученици, кандидат-студенти и възрастни. Индивидуално обучение за начинаещи и
напреднали. Подготовка за сертификати и изпити.
София – „Елина” - 986-69-66, 980-32-53, 0888-616-911.
За повече информация посетете: http://www.elina-av.com
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http://obiavidnes.com/obiava/68181/chastni-uroci-po-angliyski-ezik

Преместване на Каси, Сейфове, Апаратури, Машини. Дългогодишен опит, Поръчайте услугата
при нас! Изгодни оферти на тел: 0888/620269
Преместване на Каси, Сейфове, Апаратури, Машини. Дългогодишен опит, Поръчайте услугата при нас! Изгодни оферти
на тел: 0888/620269
http://obiavidnes.com/obiava/68180/premestvane-na-kasi-seyfove-aparaturi-mashini-dylgogodishen-opit-porychayte-us

Транспортни услуги, товарен превоз в София на ниски цени с падащ борд, превоз на всякакви
стоки и товари, хамалски услуги с опит. 0888620269
Транспортни услуги, товарен превоз в София на ниски цени с падащ борд, превоз на всякакви стоки и товари, хамалски
услуги с опит. 0888620269
http://obiavidnes.com/obiava/67501/transportni-uslugi-tovaren-prevoz-v-sofiya-na-niski-ceni-s-padasht-bord-prevoz-na

Извозване на строителни
апартаменти.02/825-81-23

отпадъци,

стари

мебели,

почиства

мазета,

тавани,

двор,

Извозване на строителни отпадъци, стари мебели, почиства мазета, тавани, двор, апартаменти.02/825-81-23
http://obiavidnes.com/obiava/68179/izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-stari-mebeli-pochistva-mazeta-tavani-dvor-a

Хамали, Транспортни услуги
Хамали, Транспортни услуги на багаж, мебели, пиано, каси, офиси и апартаменти. 0888620269
http://obiavidnes.com/obiava/68178/hamali-transportni-uslugi

Хамалски услуги
Хамалски услуги, Пренасяне на мебели, багаж, офиси, жилища, пиана, каси, качество, коректност, 02/825-81-23
http://obiavidnes.com/obiava/68177/hamalski-uslugi

Хамали София
Хамали София, Преместване на офиси, жилища. Товарен превоз - товарене и разтоварване на достъпни цени. 0888620269
http://obiavidnes.com/obiava/68176/hamali-sofiya

Хамалски услуги София
Хамалски услуги София, Ценова оферта след оглед на дома, офиса, Преместване на мебели, пиана, каси, Товарен
превоз.02/825-81-23
http://obiavidnes.com/obiava/68175/hamalski-uslugi-sofiya

Хамали Студенти
Хамали Студенти, Превоз и пренос на покъщнина, багаж, мебели, Без почивен ден, 0898529009
http://obiavidnes.com/obiava/68174/hamali-studenti

Хамалски услуги Цени
Хамалски услуги Цени, Хамали - 12 лева на час, Превоз 25 лева на час в София или 40-50 на курс, страната - 0,60 лв/км в
зависимост от разстоянието, 0898529009
http://obiavidnes.com/obiava/68173/hamalski-uslugi-ceni

Хамали, Хамали София, Добро обслужване, Преместване на Багаж, Мебели от Жилища, Офиси,
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Пиано. 0878302081
Хамали, Хамали София, Добро обслужване, Преместване на Багаж, Мебели от Жилища, Офиси, Пиано. 0878302081
http://obiavidnes.com/obiava/68172/hamali-hamali-sofiya-dobro-obslujvane-premestvane-na-bagaj-mebeli-ot-jilishta-

Етап Адресс АД – пътнически превози в страната и чужбина
ЕТАП АДРЕСС АД извършва автобусен транспорт и превоз на пътници вече близо 20 години. Съвместно с туроператора
Груп плюс ООД притежават собствена сервизна база и автопарк. Над 30 автобусни линии ежедневно в България. Колите
разполагат с DVD, TV с два монитора, климатици, хладилник, кафемашина, микрофон, седалки с двойни подлакътници,
ABS спирачна система. Качеството на пътуването е високо, заради редовната техническа поддръжка и квалифицирания
персонал. Разработените графици и удобните над 30 офиса в страната предлагат пълноценно обслужване на
населението. гр. София 1504, бул. Васил Левски 138, 02/ 945 39 99, Билетен център – Централна автогара (София), 02/ 81
33 100, http://www.etapgroup.com.
http://obiavidnes.com/obiava/68171/etap-adress-ad--pytnicheski-prevozi-v-stranata-i-chujbina

Чистене на мазета, тавани, Извозване на строителни боклуци, стари мебели, дограми, храсти,
клошарски отпадъци, битови електроуреди, Почистване в София и околностите. 0899251143
Чистене на мазета, тавани, Извозване на строителни боклуци, стари мебели, дограми, храсти, клошарски отпадъци,
битови електроуреди, Почистване в София и околностите. 0899251143
http://obiavidnes.com/obiava/68170/chistene-na-mazeta-tavani-izvozvane-na-stroitelni-bokluci-stari-mebeli-dogram

Пренасяне на пиана, специализирана бригада, дългогодишен опит, превоз, без почивен
ден.02/927-99-76
Пренасяне на пиана, специализирана бригада, дългогодишен опит, превоз, без почивен ден.02/927-99-76
http://obiavidnes.com/obiava/68169/prenasyane-na-piana-specializirana-brigada-dylgogodishen-opit-prevoz-bez-pochiv

Хамалски услуги
Нашите услуги се фокусират върху следните основни етапи:
Ефективност - бърза и навременна реакция към изискванията на нашите клиенти, изчерпателна информация за всяко
допитване, бързо изпълнение на предлаганите услуги, добро отношение, обучени и опитни служители готови да Ви
посъветват по всяко време на процеса и да се справят с всякакви препятствия с цел да се сведе до минимум усилията и
срока на изпълнение.
http://obiavidnes.com/obiava/68168/hamalski-uslugi

Преместване, бизнеса и дома, мебели, багаж, пиано, сейфове, Транспортни услуги, Товарене,
Разтоварване. 0897306790
Преместване, бизнеса и дома, мебели, багаж, пиано, сейфове, Транспортни услуги, Товарене, Разтоварване. 0897306790
http://obiavidnes.com/obiava/68167/premestvane-biznesa-i-doma-mebeli-bagaj-piano-seyfove-transportni-uslugi-

Хамалски услуги София
Нашата дейност е фокусирана основно в хамалските и товаро-разтоварни услуги - преместване на жилища и офиси,
пиана, каси, апаратура, техника, както и извършване на транспортни услуги в София и страната. В нашата фирма
работят предимно млади, образовани и коректни хамали със значителен стаж в хамалските услуги, които с лекота се
справят във всяка една ситуация. Политиката ни е свързана с изграждането на цялостни хамалски услуги, като по този
начин се стремим да задоволим всички Ваши потребности.
Нашите услуги наблягат върху следните основни етапи: Ефективност - бърза и навременна реакция към изискванията на
нашите клиенти, изчерпателна информация за всяко допитване, бързо изпълнение на предлаганите услуги, добро
отношение, обучени и опитни хамали готови да Ви посъветват по всяко време на процеса и да се справят с всякакви
препятствия с цел да се сведе до минимум усилията и срока на изпълнение.
http://obiavidnes.com/obiava/68166/hamalski-uslugi-sofiya
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Хамали София 0897306790
Хамали София 0897306790
http://obiavidnes.com/obiava/68165/hamali-sofiya-0897306790

БРАЗИЛСКИ ПОРТУГАЛСКИ - А1
Учебен център Орбис организира съботен курс по бразилски португалски, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Falar, Ler, Escrever. 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. Продължителност
50 учебни часа, събота от 9.30 до 12.30 часа. Цена 160 лв. Начало - 14.09.2013г.
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/68164/brazilski-portugalski----a1

Извозване на строителни отпадъци, изхвърляне на стари мебели, дограма, врати, прозорци,
извозване на боклук, почистване мазета, тавани.0887631238
Извозване на строителни отпадъци, изхвърляне на стари мебели, дограма, врати, прозорци, извозване на боклук,
почистване мазета, тавани.0887631238
http://obiavidnes.com/obiava/68163/izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-izhvyrlyane-na-stari-mebeli-dograma-vrati-pr

Преместване на пиана, качество на отлични цени, сигурност надеждност опит. 0897306790
Преместване на пиана, качество на отлични цени, сигурност надеждност опит. 0897306790
http://obiavidnes.com/obiava/68162/premestvane-na-piana-kachestvo-na-otlichni-ceni-sigurnost-nadejdnost-opit-08973

Почистване на тавани, мазета, Извозване на строителни отпадъци, Изхвърляне на стари мебели.
0895191972
Почистване на тавани, мазета, Извозване на строителни отпадъци, Изхвърляне на стари мебели. 0895191972
http://obiavidnes.com/obiava/68161/pochistvane-na-tavani-mazeta-izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-izhvyrlyane-na-st

Курс по португалски език за средно напреднали
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, трето ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 60 часа, провежда се веднъж седмично (събота) от 10.00 до 14.20 часа. Цена 200 лв. Начало: 28. 09.
2013 г.
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/68160/kurs-po-portugalski-ezik-za-sredno-naprednali

Неделен курс по португалски език – ниво А1
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Учебен център Орбис организира неделен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender Portuguеs. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене.
Нивото въвежда основна лексика от 1200 – 1500 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на
португалски език. Продължителност 50 часа, всяка неделя от 10.30 до 13.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 15.09.2013
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/68159/nedelen-kurs-po-portugalski-ezik--nivo-a1

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК – B1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по френски език, ниво B1. По време на обучението се развиват всички
езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се
акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Часовете се провеждат два пъти седмично, вторник и
четвъртък, от 18.30 до 20.30, общо 80 учебни часа. Цена 250 лв. Начало-17.09.2013
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/68158/kurs-po-frenski-ezik--b1

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК – B1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по френски език, ниво B1. По време на обучението се развиват всички
езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се
акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Часовете се провеждат два пъти седмично, вторник и
четвъртък, от 18.30 до 20.30, общо 80 учебни часа. Цена 250 лв. Начало-17.09.2013
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/68157/kurs-po-frenski-ezik--b1

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира курс по френски език начално ниво по системата ECHO, начално ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски
език. Цена 250 лв. Продължителност 80 часа, два пъти седмично (сряда и петък) от 18.30 до 20.30 часа. Начало:
18.09.2013г.
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
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Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/68156/kurs-po-frenski-ezik-za-nachinaeshti

СПЕШНО!!! Монолитна къща 90м2 + 400м2 двор, с. Брестовица
С нова по-ниска цена - 36 900 Евро. СПЕШНА ПРОДАЖБА!!!Монолитна къща до центъра на село Брестовица на хубаво
място с всички комуникации: ток, вода, канализация, асфалтов път. Къщата е на 3 нива: като 1 ниво е на груб строеж и
представлява изба и помещение предвидено за механа; на 2 ниво е жилищният етаж със застроена площ от 85 м2, който
е ремонтиран; на 3 ниво е таванското помещение, което също е на груб строеж. Покривът на къщата е изцяло
ремонтиран, а дворът е много добре поддържан - каменни настилки и сифон за дъждовната вода. Къщата е изцяло
топлоизолирана, дограмата е хубава, дървена със стъклопакет, чугунена камина в хола, с която се отоплява целият
етаж. Разпределението на етаж втори е следното: просторен хол с кухненски бокс, 2 спални, широко антре, баня,
тераса към двора. Подовата настилка е дюшеме и гранитогрес, интериорни врати от масивно дърво, банята е нова,
голямо перално помещение. Цена: 36 900 Евро. За контакти: 0878 867 009, 032 96 00 65 Ваня
http://obiavidnes.com/obiava/68155/speshno-monolitna-kyshta-90m2--400m2-dvor-s-brestovica

Супер Промоция: Лаптоп DELL D630 - Intel Core 2 Duo T 7250/ 2GB DDR2 / 80GB HDD - 339,00лв
Лаптоп DELL D630 - Intel Core 2 Duo T 7250/ 2GB DDR2 / 80GB HDD - 339,00лв
Дисплей: 14.1" (35.81 см) 1280 x 800
Процесор: Intel Core 2 Duo T7250 (2x2.00Ghz)
Рам памет: 2GB DDR2
Твърд диск: 80GB SATA
Оптика: DVD-RW
Wi-Fi: ДА
Състояние: Отлично !
Интерфейс: USB - 4x, VGA - 1x, RS232- 1x
Гаранция: 3 месеца
Цена: 339,00лв
*НОВ ВНОС ОТ ГЕРМАНИЯ !
DELL Latitude D630 - Много здрав и надежден лаптоп с изключителен дизайн. За разлика от сравнително евтино
проектираните и реализирани лаптопи, Dell D630 е бизнес лаптоп от най-висок клас – магнезиево шаси, качествено
охлаждане, надеждна Intel платформа(с мощен двуядрен процесор 7-ма серия), отличен дисплей с висока резолюция.
Освен всички хубави неща в Dell D630, той включва в себе си и някой допълнителни есктри като:
Светлинен сензор на екрана - регулира осветеността му според околната светлина - така имате най-добрата картина
от лаптоп.
COM порт - Dell D630 е снабден и с хардуерен COM-порт, идеален за автодиагностика, връзка с програматори, DVB-S и
DVB-S2 сателитни приемници.
Двойна мишка - за още по-голямо удобство при комуникацията с клавиатурата и т.н.
Всички лаптопи са минали профилактика. Лаптопите са тествани хардуерно и софтуерно, за да се уверим, че са 100%
изрядни. Всички бройки са в идеален външен вид, без никакви забележки !
> Работят перфектно с Windows 7.
> Окоплектовани са в кашони - буквално като чисто нови !
> Всички лаптопи DELL D630, предлагани от нас са с гаранция 3 месеца
> В комплект със оригинален захранващ адаптор - Dell.
> Доставка до всяко едно населено място в България.
Контакти:
0899 83 94 82 - Глобул
052 600 740 - Виваком
0887 93 28 85 - Мтел
http://obiavidnes.com/obiava/68154/super-promociya-laptop-dell-d630---intel-core-2-duo-t-7250-2gb-ddr2--80gb-hdd-
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КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – B1
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, трето ниво. В процеса на обучение се развиват всички езикови
умения – четене, писане, слушане, говорене. Продължителност 80 часа, два пъти седмично (понеделник и сряда) от 18.30
до 20.30 часа. Цена 250лв. Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит. Начало: 23 септември 2013
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/68153/kurs-po-italianski-ezik--b1

Продавам грозде сорт ПАМИД
Продавам грозде за ракия и вино - сорт ПАМИД. Беритбата на сорт памид ще бъде в края на месец септември. Очаквано
максимално количество около 6-7 тона. Масивът се намира в землището на община Ивайловград. Цена по договаряне.
Телефон за контакт: 0878 304048.
http://obiavidnes.com/obiava/68152/prodavam-grozde-sort-pamid

ДА СЕЛЕКТ-ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ
Детективи СЕЛЕКТ. Издирване на длъжници, биологични родители, укриващи се лица. Доказване на изневяра и вина.
ВЗЕМАНИЯ. Фирмени разследвания . Съдействие при бракоразводни дела. БЕЗПЛАТНА консултация. ОБАДЕТЕ СЕ :
+359898599187 или [уеб сайт] ДИСКРЕТНОСТ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ!!!Агенция СЕЛЕКТ, предлага всички
детективски и правни услуги. Консултация с адвокат и психолог. Изневери, фирмени и лични проблеми. Издирване на лица,
наблюдение и видеозаснемане . Корекност и Дискретност. Екип от професионалисти, ще реши вашият проблем. . . тел.
+359898599187, +35924176265. . . detektivi_select@abv. bg
http://obiavidnes.com/obiava/67476/da-selekt-detektivska-agenciya

АСВ СЕЛЕКТ-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ
ДОСЪДЕБНО И СЪДЕБНО СЪБИРАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ!!!! ИЗДИРВАНЕ И ПРЕГОВОРИ С ДЛЪЖНИЦИ
И ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛИ !!! [уеб сайт], или тел:+359895559353, +35924176265 Ние от АСВ Селект искаме да ви
предложим извънсъдебна и съдебна помощ при нежелание от страна на Ваши длъжници да заплатят просрочените си
задължения. Даваме преимущество на срещите \"лице в лице\" с длъжниците, както и индивидуалният подход към всеки
конкретен казус. АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ \" СЕЛЕКТ \" е с предмет на дейност извънсъдебно събиране
на вземания, цесиране на задължения. Специалисти сме в издирването на укриващи се длъжници и лизингополучатели.
Агенцията се съобразява изцяло с особеностите на българското законодателство.
http://obiavidnes.com/obiava/68151/asv-selekt-agenciya-za-sybirane-na-vzemaniya

СЧЕТОВОДНА АГЕНЦИЯ "ПРИМА СЕЛЕКТ
І. Счетоводство:Цялостна организация на документооборота на фирмата и осчетоводяване съгласно действащата
нормативна база.Консултации за спазване на данъчното законодателство.Счетоводно отчитане на
ДДС.ИНТРАСТАТ.Съставяне на годишни и междинни финансови отчети.Изготвяне на годишна данъчна декларация и
статистически форми.Данъчна защита и участие при извършване на данъчни ревизии.ІІ. Персонал и ТРЗ:Изготвяне на
трудови договори, допълнителни споразумения към тях, трудови книжки.Изготвяне на ведомости за заплати и
граждански договори.Представяне на документи за НАП, декларации обр. 1 и обр. 6.Изготвяне и подаване на уведомления
по чл. 62 от КТ за регистрация на трудови договори.Обработка и подаване на болнични листове пред НОИ.ІІІ. Други
услуги:Ползване на електронен подпис за представяне на информация към НАП и НОИ.Електронно банкиране.Издаване на
фактури от името на клиента.Юридически консултации от правоспособен юрист
http://obiavidnes.com/obiava/68150/schetovodna-agenciya-prima-selekt

Продайте и капитализирайте Вашия бизнес на най-добра цена СЕГА!
Бенефит България Консулт ЕООД съвместно със Сдружение за насърчаване
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на предприемачеството,Преструктуриране на фирми, Финансова взаимопомощ
и Развитие на бизнеса (СНПФР) предлага възможност на предприемачи от
малкия и среден бизнес да увеличат капитала си като продадат и
капитализират бизнеса си на възможно най-добра цена.
Вземането на решение за продажба на бизнеса е много важна стъпка в
живота на всеки предприемач. Рано или късно всеки бизнес бива продаден,
затворен или е предоставен (подарен) на семейни или други партньори.
Повечето предприемачи не са мислили за тези факти, когато са започнали
своето бизнес начинание.
Нашето предложение е да използвате момента СЕГА, когато бизнесът Ви
има най-висок рейтинг и дори върви доста успешно, за да можете да
получите за него най-добра цена!
В даден период от живота интересът към бизнеса започва да се променя,
ентусиазмът и енергията към бизнеса намалят.
Причините за това могат да бъдат от всякакво естество - пенсионна
възраст, лични, семейни до финансови и много други причини.
Намирането на подходящ купувач - инвеститор да придобие (изкупи)
Вашия бизнес е доста трудоемка задача.
За да се гарантира най-добрия резултат и се извлече най-изгодна
печалба от продажбата на бизнеса Ви, от първостепенно значение е
да се обърнете към професионалисти, който сериозно да се заемат с
продажбата на Вашия бизнес.
Бенефит България Консулт ЕООД за Вас ще намери най-подходящите
купувачи – инвеститори при гарантирана пълна конфиденциалност.
Повече информация може да получите от г-н Славков на телефони
0885 755 888 и 02 411 45 65
http://obiavidnes.com/obiava/68149/prodayte-i-kapitalizirayte-vashiya-biznes-na-nay-dobra-cena-sega

НЕДЕЛЕН КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – A1
Учебен център Орбис организира неделен 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 всяка неделя от 10.00 до 13.30 часа. Цена: 250 лева. Начало:
22.09.2013г
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/68148/nedelen-kurs-po-italianski-ezik--a1

АБОКОЛИКЕН 320капки
АБОКОЛИКЕН 320 капки
За сладки сънища
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Хранителна добавка

Предназначение: Основната храна за бебетата са млякото, млечните продукти, майчината кърма, адаптираните млека,
които съдържат сложна захар, наречена лактоза, която е съставена от простите захари галактоза и
глюкоза.ЛАКТАЗАТА е ензим, естествено произвеждан от човешкото тяло, който е необходим за разграждане на
сложните млечни захари до прости захари и по този начин подпомага тяхното усвояване от организма. Лактазата
подобрява разграждането на лактозата при бебетата, които изпитват затруднения при разграждането на лактозата.
През първите месеци от своя живот, бебето приема изключително и само млечна храна. Физиологичният временен
лактазен дефицит при кърмачетата води до напрежение в корема вследствие на останалата неусвоена лактоза, поета с
храната, майчината кърма или адаприраното мляко.
Начин на употреба: 5 капки/0.22 mg/ABOKOLIKEN се добавя към кърмата или адаптираното мляко с всяко хранене на
бебето. След като сте се убедили, че температурата на храната е подходяща, разклатете енергично шишето и
започнете храненето. Продължителност на приема: до 4 месечна възраст или затихване на коликите.
http://obiavidnes.com/obiava/68147/abokoliken-320kapki

Масажен активен гел от чаено дърво-125mg
Масажен активен гел за тяло от Чаено дърво

Предназначение: Функционален активен гел за тяло с масло от австралийско чаено дърво, подходящ за цялото тяло.
Нежна грижа за суха и чувствителна кожа. Натуралното масло от чаено дърво има успокояващо, защитно и
подхранващо действие. Едно от най-важните антисептични и бактерицидни етерични масла със силно антибактериално
действие върху три групи микроорганизми-бактерии, гъбички и вируси. Притежава подчертани противовъзпалителни
свийства, има широкоспектърен антимикробен ефект. Силен имуностимулатор, подпомагащ организма в борбата срещу
различни заболявания. ПОдходящ при кожни раздразнения, акне,обрив.
Състав: масло от листа на чаено дърво, слънчогледово масло, вазелин, глицерил стеарат, ceteareth-20, глицерин,
триетаноламин, БХТ, бензилов алкохол, вода, алкохол, пропилен гликол, метилизотиазолинон,стеаринова киселина.
Приложение: Достатъчно количество от гела се анася върху кожата и се втрива добре. Да не се използва при кърмачета
и малки деца. Да няма допир с очите и лигавицата.
http://obiavidnes.com/obiava/68146/masajen-aktiven-gel-ot-chaeno-dyrvo-125mg

Масажен активен гел от див кестен и червени лозови листа-150 мл.
Масажен активен гел от Див кестен с червени лозови листа
Охлажда, освежава и регенерира уморени и оточни крака!
Предназначение: Дивият кестен е известен от древността като естествен аналгетик и мощно противовъзпалително
средствео. Богат е на ескулин-вещество, което тонизира вените, намалява тяхната проницаемост, прави ги
по-еластични и здрави. Високото съдържание на есцин пък съдейства за намаляването на опастността от образуване на
тромби. Екстрактът от червени лозови листа подобрява оросяването на долните крайници, активизира
кръвообръщението, отпуска и освежава отеклите, уморени крака. Полифенолите в неговия състав въздействат от
вътрешната страна на стените на вените и капилярите, като ги заздравяват и укрепват.
Приложение: Достатъчно количество от гела се нанася върху кожата и се втрива добре. да не се използва при
кърмачета и малии деца. Да няма допир с очите и лигавицата.
http://obiavidnes.com/obiava/68145/masajen-aktiven-gel-ot-div-kesten-i-cherveni-lozovi-lista-150-ml

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
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ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
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.
Какво предлагаме на своите клиенти:
В рамките на 1 ЧАС осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
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 ние сме Вашето решение с
компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83
Приемаме обаждания след работно време и в почивни дни !!!
http://obiavidnes.com/obiava/68144/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ ДИРЕКТЕН ВНОСИТЕЛ - WWW.SHPERPLAT.COM
Планет Строй 2008 ООД предлага:
******* ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ, 1-во качество-топола, черен и кафяв филм, фенолово WBP лепило:
18х1220х2440мм;
20х1220х2440мм;
21х1220х2440мм.
****** Вилици – поцинковани;
****** ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ОСБ /OSB/ плоскости:
9х1220х2440мм
11х1220х2440мм
15х1220х2440мм
18х1220х2440мм
ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА!
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Складови бази във Варна и София
0884266912; 0888416733; 02/9310348;
www.shperplat.com
www.vodoustoichivshperplat.com
www.osbbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/68143/vodoustoychiv-shperplat-direkten-vnositel---wwwshperplatcom

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути. burzikrediti.bg
Само Срещу лична карта !
Одобрение до 30 минути !
Без скрити такси !
На равни месечни вноски ,
които се погасяват по банков път !
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/51624/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54833/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
Финансова Институция Отпуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
Бързи Ипотечени кредит от 3000 до 200 000лв.
С ипотека на недвижим имот.
Без такса за оценка на имота.
Без доказване на доходи.
Без такса управление на кредита.
Без промяна на лихвените условия.
Погасяване на заема предсрочно без наказателна лихва.
Срок за погасяване от 1м до 60м.
Усвояване до 3 дни.
За градовете София и Перник.
Разплащанята се извършват по банков път.
Тел: 0877 99 99 60
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57078/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv-na-burzikreditibg
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НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
Супер Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/56708/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-РУСЕ СИЛИСТРА ВЕЛИКО ТЪРНОВО СВИЩОВ
ШУМЕН
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/68142/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-ruse-silistra-veliko-tyrnovo-svishtov-shum

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
Лесни и бързи кредити от burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/60346/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1000 лв.
Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/53335/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1000-lv
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Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пловдив Стара Загора Ямбол Хасково
Димитровград
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/68141/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

Детективска Агенция Дискрет-Русе Шумен Велико Търново-0888116420
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/68140/detektivska-agenciya-diskret-ruse-shumen-veliko-tyrnovo-0888116420

Детективска Агенция Дискрет-НАМЕРЕТЕ ОТГОВОРИТЕ ПРИ НАС!!!
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/68139/detektivska-agenciya-diskret-namerete-otgovorite-pri-nas

превози с бус
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/68138/prevozi-s-bus
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Товарни превози
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/61160/tovarni-prevozi

Транспортно-спедиторски услуги
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/68137/transportno-speditorski-uslugi

ХИТ! МАГИЧЕСКИ ПОДПЛЪНКИ ЗА СУТИЕН ** от 30 на 9 лв.
ХИТ! МАГИЧЕСКИ ПОДПЛЪНКИ ЗА СУТИЕН MAGIC BRA PAD
** С МАГИЧЕСКИТЕ ПОДПЛЪНКИ ВСЯКА ЖЕНА МОЖЕ ДА БЪДЕ
РАЗЛИЧНА, ПРИВЛЕКАТЕЛНА И ВИНАГИ ЗАБЕЛЯЗАНА!
Подплънките са евтин, безопасен и супер ефективен начин за увеличаване на бюста за да изглежда жената
привлекателна и забелязана от погледите на околните. Всяка жена трябва да ги има в гардероба за по-специални случаи
и значително по-привлекателен вид.
На пръв поглед кое забелязват мъжете в жените? Едни забелязват лицето и …бюста, други краката и …бюста, трети
държат на усмивката и …бюста и т.н., но винаги ...и гърдите. Такива са мъжете- първосигнални! Някоя и друга женска
хитринка, или оригинален трик понякога не е излишен!
Магическите подплънки ще помогнат гърдите да изглеждат няколко размера по-големи!
ПОЛЗВАНЕ:
- Стисни мини помпата няколко пъти и подплънката се надува;
- Въздухът се освобождава, като се натисне бутона;
- Размерът на сутиена може да се регулира чрез помпане или освобождаване
на въздуха;
- Удобни, без никакво усещане, че ги носите;
- Подходящи за всички видове сутиени и размери;
- Измиват се ръчно с топла вода и сапун;
- Комплектът съдържа две подплънки за многократна употреба.
ВИДЕОКЛИПОВЕ:
http://youtu.be/4b-5DLSWJHE
http://youtu.be/WAzwjjMdwSM
http://youtu.be/yHRruVdXLuM
http://youtu.be/C16SLgjHzA8
Магическите подплънки са супер евтин аксесоар, който трябва да има в гардероба всяка жена за по-специални случаи.
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Възползвайте се от магическите подплънки за да бъдете със самочувствие.
Произход: Китай
ЦЕНА: само 9 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт с наложен платеж; такса при получаване от
Офиса 3,60 лв., а до адрес 5,50 лв. и получаване на следващия ден, а
в селища без офис на Еконт такса 6,80 лв. и получаване до три дни
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albobg.com
www.albo-bg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/68136/hit-magicheski-podplynki-za-sutien--ot-30-na-9-lv

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
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.
Какво предлагаме на своите клиенти:
В рамките на 1 ЧАС осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
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 ние сме Вашето решение с
компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов
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0884 57 80 53
0877 37 20 83
Приемаме обаждания след работно време и в почивни дни !!!
http://obiavidnes.com/obiava/68135/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Вибро плейт Фитнес уред от ново поколение
Вибро плейт Фитнес уред от ново поколение
Фитнес уред от ново поколение, с ”ВИБРО ПЛЕЙТ” дори и Мадона извайва тялото си !
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
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/68134/vibro-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Имате желание да зарадвате съпругата си?
Ето имате шанс като закупите от нашият артикул -кухненско ренде.
Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на кухненското ренде.
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване.
Безопасен за деца
Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци с различни по големина форми.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.Цена 59лв
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
Интернет магазини
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www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/68133/nayser-dayser-kuhnensko-rende---pomoshtnik-na-vsyaka-domakinya

Уред за сребърна вода
Уред за сребърна вода
Сребърната вода е най-мощният и безопасен природен антисептик, който ефективно унищожава повече от 700 вида
болестотворни микроорганизми, вируси, гъбички и паразити.
Повече от 20 000 литра сребърна и структурирана вода;
Пълен електронен контрол
Генератор на сребърни йони
Уникален дизайн и качество
Надеждност, компактност, ефективност
Гаранционен срок 12 месеца Производител: GM Pharma Ltd, България
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/68132/ured-za-srebyrna-voda

Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
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/68131/masajna-masajirashta-sedalka

Wickeble.com
Wickeble.com създава детайлни ревюта за разнообразни програми, android приставки и поднася реална бележка на
техните възможности.
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http://obiavidnes.com/obiava/68130/wickeblecom

15.6" (39.62 cm) ACER E1-531-10054G50Mnks
15.6" (39.62 cm) ACER E1-531-10054G50Mnks, черен, двуядрен Celeron® 1005M 1.9GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB,
500GB, Linux, 2.45kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/68129/156-3962-cm-acer-e1-531-10054g50mnks

Частен детектив Велислав Петров -Детективска агенция Респект
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници и вземания .Разследване на инциденти и
извършени престъпления паралелно с органите на МВР.Ако сте отгледани в приемни семейства или в социални домове и
търсите начин да откриете своите биологични родители-ние ще ви помогнем.Ефективни решения на дискретни
проблеми.0894389886, 0890212127, офис 064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com.Управител
Велислав Петров.
http://obiavidnes.com/obiava/68128/chasten-detektiv-velislav-petrov--detektivska-agenciya-respekt

Частен детектив Велислав Петров -Детективска агенция Респект
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници и вземания .Разследване на инциденти и
извършени престъпления паралелно с органите на МВР.Ако сте отгледани в приемни семейства или в социални домове и
търсите начин да откриете своите биологични родители-ние ще ви помогнем.Ефективни решения на дискретни
проблеми.0894389886, 0890212127, офис 064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com.Управител
Велислав Петров.
http://obiavidnes.com/obiava/68127/chasten-detektiv-velislav-petrov--detektivska-agenciya-respekt

Частен детектив Велислав Петров -Детективска агенция Респект
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници и вземания .Разследване на инциденти и
извършени престъпления паралелно с органите на МВР.Ако сте отгледани в приемни семейства или в социални домове и
търсите начин да откриете своите биологични родители-ние ще ви помогнем.Ефективни решения на дискретни
проблеми.0894389886, 0890212127, офис 064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com.Управител
Велислав Петров.
http://obiavidnes.com/obiava/68126/chasten-detektiv-velislav-petrov--detektivska-agenciya-respekt

Частен детектив Велислав Петров -Детективска агенция Респект
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници и вземания .Разследване на инциденти и
извършени престъпления паралелно с органите на МВР.Ако сте отгледани в приемни семейства или в социални домове и
търсите начин да откриете своите биологични родители-ние ще ви помогнем.Ефективни решения на дискретни
проблеми.0894389886, 0890212127, офис 064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com.Управител
Велислав Петров.
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http://obiavidnes.com/obiava/68125/chasten-detektiv-velislav-petrov--detektivska-agenciya-respekt

15.6" (39.62 cm) ACER TMP253-E-20204G75Maks
15.6" (39.62 cm) ACER TMP253-E-20204G75Maks, двуядрен Pentium® 2020M 2.4GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 750GB,
Linux, 2.6kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/68124/156-3962-cm-acer-tmp253-e-20204g75maks

15.6" (39.62 cm) ACER E1-531G-20206G75Mnks
15.6" (39.62 cm) ACER E1-531G-20206G75Mnks, двуядрен Pentium® 2020M 2.4GHz, HD LED Display & GeForce 710M 1GB
(HDMI), 6GB, 750GB, Linux, 2.5kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/68123/156-3962-cm-acer-e1-531g-20206g75mnks

15.6" (39.62 cm) ACER E1-571G-32344G1TMnks
15.6" (39.62 cm) ACER E1-571G-32344G1TMnks, черен, двуядрен Intel® Core™ i3 2348M 2.3GHz, HD LED Display & GeForce
710M 1GB (HDMI), 4GB, 1TB, Linux, 2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/68122/156-3962-cm-acer-e1-571g-32344g1tmnks

ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ-ДЕТЕКТИВСК
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/68121/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-fox--bylgariya-0888400413--tochniyat-izbor

ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ-ДЕТЕКТИВСК
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
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Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/68120/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-fox

стая под наем в Пазарджик
Дава се под наем мебелирана стая за учащи - 2 легла. Стаята е с южно изложние, много икономично отопление,
Пазарджик - център, изгодно, За справки тел:
0889 222 947 целодневно
http://obiavidnes.com/obiava/68119/staya-pod-naem-v-pazardjik

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив -Пловдив
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
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http://obiavidnes.com/obiava/68118/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv--plovdiv

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив -Пловдив
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/68117/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv--plovdiv

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/68116/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito
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090 36 30 14 палава и.....
На 090 36 30 14 те очаква една палава ненаситница , или ако искаш да се видим по скайп-- изпрати СМС на 191919 с
първа дума - 110 skype1 !!!!
http://obiavidnes.com/obiava/68115/090-36-30-14-palava-i

"КУПУВАМЕ" ЕООД,ООД,АД,ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
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.
Какво предлагаме на своите клиенти:
В рамките на 1 ЧАС осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
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 ние сме Вашето решение с
компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83
Приемаме обаждания след работно време и в почивни дни !!!
http://obiavidnes.com/obiava/68114/kupuvame-eoodoodadead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdavame

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
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Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
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.
Какво предлагаме на своите клиенти:
В рамките на 1 ЧАС осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
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 ние сме Вашето решение с
компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83
Приемаме обаждания след работно време и в почивни дни !!!
http://obiavidnes.com/obiava/68113/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

скрита камера онлайн
С тези скрити камери можете да разберете цялата истина която ви интересува а ако вече имате такава скрита камера
и искате да разберете как се използва можете да прочетете този блог, тези камери могат да се използват и като
охранителни камери за видеонаблюдение.
http://obiavidnes.com/obiava/68112/skrita-kamera-onlayn

КУПУВАМЕ ЕАД АД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ РЕГИОНИ
НА СТРАНАТА !!!
"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА ОТГОВОРНОСТ
ЗА 1 ЧАС.
› Сделки с търговски предприятия.
› Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
› Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
› Консултации в областта на данъчното право.
Преобразуване,изкупуване,прехвърляне на търговски дружества,събирателни дружества, кооперации, граждански
дружества, фондации, сдружения с не стопанска цел - Асоциация, Фондации и др.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления, съдебни изпълнения, задължения по ДДС, ЗКПО и др. или просто сте задлъжнели към
доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентно съдействие.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
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решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"
За контакти: тел:0897558320 0886346230
Приемаме обаждания след работно време и в почивни дни.
http://obiavidnes.com/obiava/68111/kupuvame-ead-ad-ood-eood-sys-zadyljeniya--za-firmi-ot-vsichki-regioni-na-strana

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ! ЗА ФИРМИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА!!!
"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА ОТГОВОРНОСТ
ЗА 1 ЧАС.
› Сделки с търговски предприятия.
› Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
› Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
› Консултации в областта на данъчното право.
Преобразуване,изкупуване,прехвърляне на търговски дружества,събирателни дружества, кооперации, граждански
дружества, фондации, сдружения с не стопанска цел - Асоциация, Фондации и др.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления, съдебни изпълнения, задължения по ДДС, ЗКПО и др. или просто сте задлъжнели към
доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентно съдействие.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"
За контакти: тел:0897558320 0886346230
Приемаме обаждания след работно време и в почивни дни.
http://obiavidnes.com/obiava/68110/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-za-firmi-ot-cyalata-strana

скрити камери цени
С тези скрити камери можете да правите видозаписи , те са много подходящи за видеонаблюдение на обекти използват
се много лесно и можете да ги намерите на всякъде в интернет.
http://obiavidnes.com/obiava/68109/skriti-kameri-ceni

ВСЯКА СРЯДА – 10% ОТСТЪПКА!
Професионални преводи от и на 40 езика във всички специализирани насоки и специфични области, експресна легализация
на документи, приемаме онлайн поръчки от цялата страна на адрес http://www.adaptbg.com, офиси в гр. София и гр.
Севлиево.
ПРИ ВСЯКА ПОДАДЕНА ПОРЪЧКА ПОЛУЧАВАТЕ ТАЛОН ЗА СЛЕДВАЩА ПОРЪЧКА С АТРАКТИВНА ОТСТЪПКА
НАШИЯТ ОПИТ Е ВАШЕТО ПРЕДИМСТВО! Договор № 1813 с МВнР.
Агенция за преводи „АДАПТ БЪЛГАРИЯ“ е сертифицирана по европейски стандарт БДС EN 15038:2006.
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Преводи на редки езици: Преводи на японски. Преводи на китайски. Преводи на латвийски. Преводи на литовски. Преводи
на естонски. Преводи на нидерландски. Преводи на арменски. Преводи на арабски. Преводи на хинди. Преводи на
норвежки. Преводи на датски.
Адрес: гр. София, бул. Васил Левски № 74
Телефони: 029899867; 0888 888 400
Факс: 02 989 98 67
E-mail: adapt@abv.bg
skype: adaptbg
Адрес: гр. Севлиево, ул. Христо Спиридонов № 6
Телефони: 0675 35059; 0885 473 186
Факс: 0675 35059
E-mail: adapt_s@abv.bg
skype: prevodi.sevlievo
http://www.adaptbg.com
http://www.facebook.com/adapt.bulgaria
http://obiavidnes.com/obiava/68108/vsyaka-sryada--10-otstypka

Лазерен принтер Lexmark E350d - 69,00лв.
Лазерен принтер Lexmark E350d - 69,00лв.
Интерфейс: Duplex, LPT, USB.
Автоматичен двустранен печат.
Технология на печат: Лазерен (черно-бял).
Резолюция на печат: 1200 x 1200 dpi.
Процсор: 366Mhz.
Памет: 32MB (Може да се увеличи при необходимост до 160MB)
Скорост на печат: 33 стр. А4 за минута.
Състояние: Перфектно !
Гаранция: 3 месеца
Цена: 69,00лв
> Доставка до всяко едно населено място в България.
Контакти:
0899 83 94 82 - Глобул
052 600 740 - Виваком
088793 28 85 - Мтел
http://obiavidnes.com/obiava/68107/lazeren-printer-lexmark-e350d---6900lv

Шофьорски курсове „Авто – Бойс”
Школа за кандидат водачи на МПС Авто-Бойс организатора курсове съответно в категорииAМ, A1,A2,A, В, С, D.
Провежда и опреснителни шофьорски курсове, допълнително обучение за професионална компетентност, както и прави
изпити пред ДАИ. Адрес за записване: ж.к. Люлин-център, ул. Добри Немиров 5, 088 500 42 60, http://www.auto-boys.info/
http://obiavidnes.com/obiava/68106/shofyorski-kursove-avto--boys

Товарни превози с бус
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
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http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/68105/tovarni-prevozi-s-bus

Транспортно-спедиторски услуги
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/67976/transportno-speditorski-uslugi

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
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.
Какво предлагаме на своите клиенти:
В рамките на 1 ЧАС осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
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 ние сме Вашето решение с
компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83
Приемаме обаждания след работно време и в почивни дни !!!
http://obiavidnes.com/obiava/68104/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas
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Eзикови курсове в Център за Образование и Наука !
С ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА имате възможност да изучавате над 10 езика - Английски, Немски,
Френски, Испански, Италиански, Гръцки, Турски, Руски и др. В рамките на курса с вас ще работят едни от най-добрите
преподаватели /филолози/ по успешни системи на обучение, развиващи четирите ключови умения: за четене, слушане,
писане и говорене. В учебния процес се възпроизвеждат реални ситуации с диалози и разговор в групи, развиващи
способността да се общува свободно. Всички учебни материали са осигурени от нас / учебник, учебна тетрадка и CD /.
Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас време – сутрешни, дневни,
вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и индивидуално обучение,
изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност. Възможност за разсрочено
плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на обучението, се издава
удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка! Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи.
Център за образование и наука Максима е одобрен като доставчик за обучение по Оперативна програма ,,Аз мога повече”
!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/68103/ezikovi-kursove-v-centyr-za-obrazovanie-i-nauka--

Стартира курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за начинаещи !
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – гр. Стара Загора, предлага на своите клиенти курсове по Английски
език за начинаещи и напреднали / 1 - 5 ниво/.В рамките на 100 учебни часа с вас ще работят едни от най-добрите
преподаватели /филолози/ по успешната система на Оксфордския университет – NEW HEADWAY , развиваща четирите
ключови умения: за четене, слушане, писане и говорене. В учебния процес се възпроизвеждат реални ситуации с диалози и
разговор в групи, развиващи способността да се общува свободно. Всички учебни материали са осигурени от нас / учебник,
учебна тетрадка и CD /. Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас
време – сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и
индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност.
Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на
обучението, се издава удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка! Изгодни цени, отстъпки
за фирми и групи.
Център за образование и наука Максима е одобрен като доставчик за обучение по Оперативна програма ,,Аз мога повече”
!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/68102/startira-kurs-po-angliyski-ezik-za-nachinaeshti-

Курсове по Френски език ! Обучение в малки групи или индивидуално!
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – гр. Стара Загора, предлага на своите клиенти курсове по Френски
език за начинаещи и напреднали / 1 - 3 ниво/.В рамките на 80 учебни часа с вас ще работят едни от най-добрите
преподаватели /филолози/ по успешната система на обучение – CAMPUS , развиваща четирите ключови умения: за
четене, слушане, писане и говорене. В учебния процес се възпроизвеждат реални ситуации с диалози и разговор в групи,
развиващи способността да се общува свободно. Всички учебни материали са осигурени от нас / учебник, учебна
тетрадка и CD /. Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас време –
сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и
индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност.
Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на
обучението, се издава удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка! Изгодни цени, отстъпки
за фирми и групи.
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Център за образование и наука Максима е одобрен като доставчик за обучение по Оперативна програма ,,Аз мога повече”
!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/68101/kursove-po-frenski-ezik--obuchenie-v-malki-grupi-ili-individualno

Курсове по Немски език за начинаещи! Стартиращи групи!
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – гр. Стара Загора, предлага на своите клиенти курсове по Немски
език за начинаещи и напреднали / 1 - 4 ниво/.В рамките на 100 учебни часа с вас ще работят едни от най-добрите
преподаватели /филолози/ по успешната система на обучение –THEMEN AKTUEL , развиваща четирите ключови умения:
за четене, слушане, писане и говорене. В учебния процес се възпроизвеждат реални ситуации с диалози и разговор в групи,
развиващи способността да се общува свободно. Всички учебни материали са осигурени от нас / учебник, учебна
тетрадка и CD /. Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас време –
сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и
индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност.
Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на
обучението, се издава удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка! Изгодни цени, отстъпки
за фирми и групи.
Център за образование и наука Максима е одобрен като доставчик за обучение по Оперативна програма ,,Аз мога повече”
!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/68100/kursove-po-nemski-ezik-za-nachinaeshti-startirashti-grupi

Курс по Испански език в Център за Образование и Наука !
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – гр. Стара Загора, предлага на своите клиенти курсове по Испански
език за начинаещи и напреднали / 1 - 3 ниво/.В рамките на 80 учебни часа с вас ще работят едни от най-добрите
преподаватели /филолози/ по успешната система на обучение - NUEVO VEN , развиваща четирите ключови умения: за
четене, слушане, писане и говорене. В учебния процес се възпроизвеждат реални ситуации с диалози и разговор в групи,
развиващи способността да се общува свободно. Всички учебни материали са осигурени от нас / учебник, учебна
тетрадка и CD /. Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас време –
сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и
индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност.
Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на
обучението, се издава удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка! Изгодни цени, отстъпки
за фирми и групи.
Център за образование и наука Максима е одобрен като доставчик за обучение по Оперативна програма ,,Аз мога повече”
!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/68099/kurs-po-ispanski-ezik-v-centyr-za-obrazovanie-i-nauka-
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Курсове по Италиански език 1-3 ниво! Обучение в малки групи или индивидуално!
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – гр. Стара Загора, предлага на своите клиенти курсове по
Италиански език за начинаещи и напреднали / 1 - 3 ниво/.В рамките на 80 учебни часа с вас ще работят едни от
най-добрите преподаватели /филолози/ по успешната система на обучение – PROGETTO ITALIANO , развиваща
четирите ключови умения: за четене, слушане, писане и говорене. В учебния процес се възпроизвеждат реални ситуации с
диалози и разговор в групи, развиващи способността да се общува свободно. Всички учебни материали са осигурени от нас
/ учебник, учебна тетрадка и CD /. Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в
удобно за вас време – сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база.
Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и
ангажираност. Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест
в края на обучението, се издава удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка! Изгодни цени,
отстъпки за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/68098/kursove-po-italianski-ezik-1-3-nivo-obuchenie-v-malki-grupi-ili-individualno

Курсове по Гръцки език за начинаещи и напреднали ! В група или индивидуално!
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – гр. Стара Загора, предлага на своите клиенти курсове по Гръцки
език за начинаещи и напреднали / 1 - 3 ниво/.В рамките на 80 учебни часа с вас ще работят едни от най-добрите
преподаватели /филолози/ по успешната система на обучение – ЕЛИНИКИ ТОРА , развиваща четирите ключови умения:
за четене, слушане, писане и говорене. В учебния процес се възпроизвеждат реални ситуации с диалози и разговор в групи,
развиващи способността да се общува свободно. Всички учебни материали са осигурени от нас / учебник, учебна
тетрадка и CD /. Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас време –
сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и
индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност.
Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на
обучението, се издава удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка! Изгодни цени, отстъпки
за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/68097/kursove-po-grycki-ezik-za-nachinaeshti-i-naprednali--v-grupa-ili-individualno

Научете Турски език 1-3 ниво с Център за Образование и Наука !
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – гр. Стара Загора, предлага на своите клиенти курсове по Турски език
за начинаещи и напреднали / 1 - 3 ниво/.В рамките на 80 учебни часа с вас ще работят едни от най-добрите
преподаватели /филолози/ по успешната система на обучение, развиваща четирите ключови умения: за четене, слушане,
писане и говорене. В учебния процес се възпроизвеждат реални ситуации с диалози и разговор в групи, развиващи
способността да се общува свободно. Всички учебни материали са осигурени от нас / учебник, учебна тетрадка и CD /.
Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас време – сутрешни, дневни,
вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и индивидуално обучение,
изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност. Възможност за разсрочено
плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на обучението, се издава
удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка! Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/68096/nauchete-turski-ezik-1-3-nivo-s-centyr-za-obrazovanie-i-nauka-
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Курс по Счетоводство в Център за Образование и Наука !
Център за образование и наука МаксимА предлага курс по Счетоводство на малък и среден бизнес - 60 учебни часа, 2-3
пъти седмично. Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас време –
сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и
индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност.
Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/68095/kurs-po-schetovodstvo-v-centyr-za-obrazovanie-i-nauka-

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/53334/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

СТАРТИРА курс по компютърна грамотност за начинаещи !
Център за образование и наука МаксимА предлага на своите клиенти компютърно обучение WINDOWS, WORD, EXСEL,
INTERNET в 50 у.ч. Притежаваме висок стандарт на преподаване, съобразено със съвременните постижения в
компютърните технологии и осигурено от квалифицирани преподаватели в съвременна учебна база. Едно от нашите
преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас време – сутрешни, дневни, вечерни и
съботно-неделни занятия. Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет
на обучение и ангажираност. Качествено обучение с висока ефективност и трайни резултати. Изгодни цени, отстъпки
за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/68094/startira-kurs-po-kompyutyrna-gramotnost-za-nachinaeshti-

Компютърни курсове по програма ,, Аз мога повече” !
Център за образование и наука МаксимА предлага на своите клиенти безплатни компютърни курсове ( ключова
компетентност 4 – дигитална компетентност) по програма ,,Аз мога повече’’:
1.
2.
3.
4.
5.

Компютърна грамотност 1-ниво ( Windows, Word, Excel, Internet )
Компютърна грамотност 2-ниво (Windows, Word, Excel, Power Point, Access )
Офис асистент ( Word, Excel, Access, Power Point, Outlook )
Adobe Photoshop, CorelDraw
Графичен и Уеб дизайн

Малки групи, обръща се индивидуално внимание на всеки един курсист. Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за
курсистите време (дневни, вечерни, съботно-неделни).
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
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nauka_stz@abv.bg
http://center-maxima.com/ .
http://obiavidnes.com/obiava/68093/kompyutyrni-kursove-po-programa--az-moga-poveche-

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
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.
Какво предлагаме на своите клиенти:
В рамките на 1 ЧАС осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
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 ние сме Вашето решение с
компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83
Приемаме обаждания след работно време и в почивни дни !!!
http://obiavidnes.com/obiava/68092/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Нов 2-стаен нов апартамент под наем, обзаведен, Център
Чисто нов 2-стаен апартамент, напълно обзаведен в центъра до Пешеходния мост. Състои се от хол с кухненски бокс,
обзаведен с мека мебел, маса за хранене с 4 стола и ел. уреди /фурна, керамичен плот, хладилник с фризер, пералня със
сушилня, климатик и ТВ/; спалня - обзаведена със спалня, 2 нощни шкафчета, гардероб, ТВ; баня. В жилището досега не е
живяно. НАЕМ: 300 Евро. За контакти: 0878 867 009, 032 96 00 65 Ваня.
http://obiavidnes.com/obiava/68091/nov-2-staen-nov-apartament-pod-naem-obzaveden-centyr

Виел БГ - стилни парапети за вашия дом
Фирма „ВИЕЛ БГ” ЕООД – гр. София е търговска фирма, която
е директен вносител на профили и аксесоари за алуминиеви
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и неръждаеми парапети както и парапети от ковано желязо.
http://obiavidnes.com/obiava/68090/viel-bg---stilni-parapeti-za-vashiya-dom

СЧЕТОВОДНА АГЕНЦИЯ "ПРИМА СЕЛЕКТ
І. Счетоводство:Цялостна организация на документооборота на фирмата и осчетоводяване съгласно действащата
нормативна база.Консултации за спазване на данъчното законодателство.Счетоводно отчитане на
ДДС.ИНТРАСТАТ.Съставяне на годишни и междинни финансови отчети.Изготвяне на годишна данъчна декларация и
статистически форми.Данъчна защита и участие при извършване на данъчни ревизии.ІІ. Персонал и ТРЗ:Изготвяне на
трудови договори, допълнителни споразумения към тях, трудови книжки.Изготвяне на ведомости за заплати и
граждански договори.Представяне на документи за НАП, декларации обр. 1 и обр. 6.Изготвяне и подаване на уведомления
по чл. 62 от КТ за регистрация на трудови договори.Обработка и подаване на болнични листове пред НОИ.ІІІ. Други
услуги:Ползване на електронен подпис за представяне на информация към НАП и НОИ.Електронно банкиране.Издаване на
фактури от името на клиента.Юридически консултации от правоспособен юрист
http://obiavidnes.com/obiava/64536/schetovodna-agenciya-prima-selekt

ДА СЕЛЕКТ-ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ
Детективи СЕЛЕКТ. Издирване на длъжници, биологични родители, укриващи се лица. Доказване на изневяра и вина.
ВЗЕМАНИЯ. Фирмени разследвания . Съдействие при бракоразводни дела. БЕЗПЛАТНА консултация. ОБАДЕТЕ СЕ :
+359898599187 или [уеб сайт] ДИСКРЕТНОСТ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ!!!Агенция СЕЛЕКТ, предлага всички
детективски и правни услуги. Консултация с адвокат и психолог. Изневери, фирмени и лични проблеми. Издирване на лица,
наблюдение и видеозаснемане . Корекност и Дискретност. Екип от професионалисти, ще реши вашият проблем. . . тел.
+359898599187, +35924176265. . . detektivi_select@abv. bg
http://obiavidnes.com/obiava/66349/da-selekt-detektivska-agenciya

АСВ СЕЛЕКТ-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ
ДОСЪДЕБНО И СЪДЕБНО СЪБИРАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ!!!! ИЗДИРВАНЕ И ПРЕГОВОРИ С ДЛЪЖНИЦИ
И ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛИ !!! [уеб сайт], или тел:+359895559353, +35924176265 Ние от АСВ Селект искаме да ви
предложим извънсъдебна и съдебна помощ при нежелание от страна на Ваши длъжници да заплатят просрочените си
задължения. Даваме преимущество на срещите "лице в лице" с длъжниците, както и индивидуалният подход към всеки
конкретен казус. АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ " СЕЛЕКТ " е с предмет на дейност извънсъдебно събиране
на вземания, цесиране на задължения. Специалисти сме в издирването на укриващи се длъжници и лизингополучатели.
Агенцията се съобразява изцяло с особеностите на българското законодателство.
http://obiavidnes.com/obiava/68089/asv-selekt-agenciya-za-sybirane-na-vzemaniya

Превоз на МЕБЕЛИ от офиси,жилища /ТОВАРНИ ТАКСИТА - София
Превози на мебели, багаж, покъщнина, лични вещи.Транспортни услуги без почивен ден. Цялостен или частичен пренос на
Вашето обзавеждане. Транспортни услуги в София, страната и ЕС. Товарни превози с бордови микробуси и камиони с
дължина на товарната част до 4, 50 метра. Транспорт с мебелен фургон изцяло тапициран от вътрешна страна за
запазване цялостта на Вашето обзавеждане. Превоз на обзавеждане, мебели, багаж, черна и бяла техника от жилища,
квартири, офиси, магазини, складове. Транспорт на товари в рамките на ЕС. Възможност за експресни доставки на
стоки до всяка точка в ЕС. Коректност. Тел за връзка: 02/4890390 / 0877663995 / 0898874253 http://valtrans.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/68088/prevoz-na-mebeli-ot-ofisijilishta-tovarni-taksita---sofiya

Хидрофобен шперплат от Вносителя – Планет Строй 2008 ООД
Най-големият Вносител в България на ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ –
Планет Строй 2008 ООД предлага:
http://obiavidnes.com/obiava/68087/hidrofoben-shperplat-ot-vnositelya--planet-stroy-2008-ood

Детективска Агенция Дискрет-0888116420-Бургас
Агенцията извършва следните услуги-
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Аудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/68086/detektivska-agenciya-diskret-0888116420-burgas

Детективска Агенция Дискрет-НАМЕРЕТЕ ОТГОВОРИТЕ ПРИ НАС!!!
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/68085/detektivska-agenciya-diskret-namerete-otgovorite-pri-nas

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-РУСЕ СИЛИСТРА ВЕЛИКО ТЪРНОВО СВИЩОВ
ШУМЕН
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/68084/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-ruse-silistra-veliko-tyrnovo-svishtov-shum

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пловдив Стара Загора Ямбол Хасково
Димитровград
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
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http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/68083/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

15.6" (39.62 cm) Asus X550CC-XX491
15.6" (39.62 cm) Asus X550CC-XX491, двуядрен Intel® Core™ i3 3217U 1.80GHz, HD LED Display & GeForce 720M 2GB
(HDMI), 4GB, 1TB, USB3.0, no OS, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/68082/156-3962-cm-asus-x550cc-xx491

14" (35.56 cm) Asus X401A-WX468 +подарък чанта
14" (35.56 cm) Asus X401A-WX468 +подарък чанта, двуядрен Celeron® 1000M 1.8GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB,
500GB, USB3.0, no OS, 1.85kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/68081/14-3556-cm-asus-x401a-wx468-podaryk-chanta

32GB SDHC
32GB SDHC, Samsung Pro, Class10, 10г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/68080/32gb-sdhc

Защо трябва да купим Acer от www.Notebook.bg?
Защо трябва да купим Acer от www.Notebook.bg? е най-новото състезание по оптимизация за търсещи машини и онлайн
маркетинг. Който успее да убеди потребителите защо трябва да купим Acer от www.Notebook.bg, ще спечели рекордната
награда от 5000 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/68079/zashto-tryabva-da-kupim-acer-ot-wwwnotebookbg

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
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.
Какво предлагаме на своите клиенти:
В рамките на 1 ЧАС осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
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 ние сме Вашето решение с
компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
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сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83
Приемаме обаждания след работно време и в почивни дни !!!
http://obiavidnes.com/obiava/68078/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
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.
Какво предлагаме на своите клиенти:
В рамките на 1 ЧАС осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
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 ние сме Вашето решение с
компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83
Приемаме обаждания след работно време и в почивни дни !!!
http://obiavidnes.com/obiava/68077/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ
ОТГОВОРНОСТ !!!
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
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ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
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.
Какво предлагаме на своите клиенти:
В рамките на 1 ЧАС осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
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 ние сме Вашето решение с
компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83
Приемаме обаждания след работно време и в почивни дни !!!
http://obiavidnes.com/obiava/68076/yuridichesko-sydeystvie-na-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-otgovornost-

КУПУВАМЕ ЕАД АД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ РЕГИОНИ
НА СТРАНАТА !!!
"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА ОТГОВОРНОСТ
ЗА 1 ЧАС.
Търговско право-Дружествено право.
› Сделки с търговски предприятия.
› Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
› Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
› Консултации в областта на данъчното право.
Преобразуване,изкупуване,прехвърляне на търговски дружества,събирателни дружества, кооперации, граждански
дружества, фондации, сдружения с не стопанска цел - Асоциация, Фондации и др.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления, съдебни изпълнения, задължения по ДДС, ЗКПО и др. или просто сте задлъжнели към
доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентно съдействие.
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Ние работим в сътрудничество с едни от най-добрите адвокати в София, Пловдив, Варна, Русе, Бургас, Добрич, Враца и
др. на територията на цялата страна.
правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"
За контакти: тел:0897558320 0886346230
http://obiavidnes.com/obiava/68075/kupuvame-ead-ad-ood-eood-sys-zadyljeniya--za-firmi-ot-vsichki-regioni-na-strana

Правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"-КУПУВАМЕ ЕАД АД ООД
ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ РЕГИОНИ НА СТРАНАТА !!!

ЕООД

СЪС

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА ОТГОВОРНОСТ
ЗА 1 ЧАС.
Търговско право-Дружествено право.
› Сделки с търговски предприятия.
› Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
› Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
› Консултации в областта на данъчното право.
Преобразуване,изкупуване,прехвърляне на търговски дружества,събирателни дружества, кооперации, граждански
дружества, фондации, сдружения с не стопанска цел - Асоциация, Фондации и др.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления, съдебни изпълнения, задължения по ДДС, ЗКПО и др. или просто сте задлъжнели към
доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентно съдействие.
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Ние работим в сътрудничество с едни от най-добрите адвокати в София, Пловдив, Варна, Русе, Бургас, Добрич, Враца и
др. на територията на цялата страна.
правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"
За контакти: тел:0897558320 0886346230
http://obiavidnes.com/obiava/68074/pravna-kantora-legal-konsulting-kupuvame-ead-ad-ood-eood-sys-zadyljeniya--za

Правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"-КУПУВАМЕ ЕАД АД ООД
ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ РЕГИОНИ НА СТРАНАТА !!!

ЕООД

СЪС

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА ОТГОВОРНОСТ
ЗА 1 ЧАС.
Търговско право-Дружествено право.
› Сделки с търговски предприятия.
› Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
› Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
› Консултации в областта на данъчното право.
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Преобразуване,изкупуване,прехвърляне на търговски дружества,събирателни дружества, кооперации, граждански
дружества, фондации, сдружения с не стопанска цел - Асоциация, Фондации и др.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления, съдебни изпълнения, задължения по ДДС, ЗКПО и др. или просто сте задлъжнели към
доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентно съдействие.
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Ние работим в сътрудничество с едни от най-добрите адвокати в София, Пловдив, Варна, Русе, Бургас, Добрич, Враца и
др. на територията на цялата страна.
правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"
За контакти: тел:0897558320 0886346230
http://obiavidnes.com/obiava/68073/pravna-kantora-legal-konsulting-kupuvame-ead-ad-ood-eood-sys-zadyljeniya--za

КУПУВАМЕ ЕАД АД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ РЕГИОНИ
НА СТРАНАТА !!!
"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА ОТГОВОРНОСТ
ЗА 1 ЧАС.
Търговско право-Дружествено право.
› Сделки с търговски предприятия.
› Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
› Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
› Консултации в областта на данъчното право.
Преобразуване,изкупуване,прехвърляне на търговски дружества,събирателни дружества, кооперации, граждански
дружества, фондации, сдружения с не стопанска цел - Асоциация, Фондации и др.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления, съдебни изпълнения, задължения по ДДС, ЗКПО и др. или просто сте задлъжнели към
доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентно съдействие.
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Ние работим в сътрудничество с едни от най-добрите адвокати в София, Пловдив, Варна, Русе, Бургас, Добрич, Враца и
др. на територията на цялата страна.
правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"
За контакти: тел:0897558320 0886346230
http://obiavidnes.com/obiava/68072/kupuvame-ead-ad-ood-eood-sys-zadyljeniya--za-firmi-ot-vsichki-regioni-na-strana

Правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"-КУПУВАМЕ ЕАД АД ООД
ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ РЕГИОНИ НА СТРАНАТА !!!

Страница 69/112

ЕООД

СЪС

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

15.09.2013

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА ОТГОВОРНОСТ
ЗА 1 ЧАС.
Търговско право-Дружествено право.
› Сделки с търговски предприятия.
› Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
› Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
› Консултации в областта на данъчното право.
Преобразуване,изкупуване,прехвърляне на търговски дружества,събирателни дружества, кооперации, граждански
дружества, фондации, сдружения с не стопанска цел - Асоциация, Фондации и др.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления, съдебни изпълнения, задължения по ДДС, ЗКПО и др. или просто сте задлъжнели към
доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентно съдействие.
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Ние работим в сътрудничество с едни от най-добрите адвокати в София, Пловдив, Варна, Русе, Бургас, Добрич, Враца и
др. на територията на цялата страна.
правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"
За контакти: тел:0897558320 0886346230
http://obiavidnes.com/obiava/68071/pravna-kantora-legal-konsulting-kupuvame-ead-ad-ood-eood-sys-zadyljeniya--za

Правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"-КУПУВАМЕ ЕАД АД ООД
ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ РЕГИОНИ НА СТРАНАТА !!!
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СЪС

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА ОТГОВОРНОСТ
ЗА 1 ЧАС.
Търговско право-Дружествено право.
› Сделки с търговски предприятия.
› Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
› Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
› Консултации в областта на данъчното право.
Преобразуване,изкупуване,прехвърляне на търговски дружества,събирателни дружества, кооперации, граждански
дружества, фондации, сдружения с не стопанска цел - Асоциация, Фондации и др.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления, съдебни изпълнения, задължения по ДДС, ЗКПО и др. или просто сте задлъжнели към
доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентно съдействие.
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Ние работим в сътрудничество с едни от най-добрите адвокати в София, Пловдив, Варна, Русе, Бургас, Добрич, Враца и
др. на територията на цялата страна.
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правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"
За контакти: тел:0897558320 0886346230
http://obiavidnes.com/obiava/68070/pravna-kantora-legal-konsulting-kupuvame-ead-ad-ood-eood-sys-zadyljeniya--za

Онлайн магазин за билки и добавки bilki.bg
Онлайн магазин за билки и добавки Bilki.bg предлага над 7000 вида билки и билкови добавки на достъпни цени. Голямо
разнообразие от билки, добавки, витамини, минерали и билкова козметика. Пазарувайте изгодно и удобно
висококачествени продукти за Вашето здраве.
http://obiavidnes.com/obiava/68069/onlayn-magazin-za-bilki-i-dobavki-bilkibg

"КУПУВАМЕ" ЕООД,ООД,АД,ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
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.
Какво предлагаме на своите клиенти:
В рамките на 1 ЧАС осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
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 ние сме Вашето решение с
компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83
Приемаме обаждания след работно време и в почивни дни !!!
http://obiavidnes.com/obiava/68068/kupuvame-eoodoodadead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya

ЗащотрябвадакупимAcerотwww.Notebook.bg?
Защо трябва да купим Acer от www.Notebook.bg? е най-новото състезание по оптимизация за търсещи машини и онлайн
маркетинг. Който успее да убеди потребителите защо трябва да купим Acer от www.Notebook.bg, ще спечели рекордната
награда от 5000 лв.
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http://obiavidnes.com/obiava/68033/zashtosptryabvaspdaspkupimspacerspotspwwwnotebookbg

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
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.
Какво предлагаме на своите клиенти:
В рамките на 1 ЧАС осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
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 ние сме Вашето решение с
компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83
Приемаме обаждания след работно време и в почивни дни !!!
http://obiavidnes.com/obiava/68067/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Детективска агенция-Детективски услуги, Частен детектив-Велико Търново
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
изневяра и развод-разследване,
издирва лица,справки,
Корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота,
Открива биологични родственици,
наблюдава деца и възрастни с подозрително поведение
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-(алкохол,хазарт,наркотици)
Технически контрол-аудио,видео,сателитно наблюдение,
високотехнологично оборудване,
информационна киберсигурност,
съдействие при сделки с имоти-проверка.
Основната цел е:бързина,коректност,
качество и достоверност на събраната информация
и най-вече пълна Дискретност!!!
"Незабравяйте-онзи,който владее информацията ,контролира ситуацията"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;detective-fox@infojoker.bg
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/68066/detektivska-agenciya-detektivski-uslugi-chasten-detektiv-veliko-tyrnovo

Бизнес Английски в Интер Алианс!
Ако искате да сте по-ефективни в бизнеса, като подобрите английския си език и комуникативните си умения, точно този
курс ви е необходим.Обучението включва 100 учебни часа.
Предлагаме Ви:
-Дневни,вечерни или съботно /неделни групи(изберете вие);
-Индивидуално обучение;
-Отстъпки;
-Обучение, според изискванията на новата Европейска езикова рамка;
-Преподаватели-професионалисти;
-Плащане на вноски;
-Легитимен сертификат.
СТАРАЕМ СЕ ДА ВИ ДАВАМЕ НАЙ-ДОБРОТО! За повече информация заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора,
бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски
центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470, interalliance_stz@abv.bg , skype: interalliance_stz, http://www.interalliance.bg
http://interalliancestz.alle.bg .ХУБАВ ДЕН
http://obiavidnes.com/obiava/68065/biznes-angliyski-v-inter-alians

On LINE Езиково Обучение в Интер Алианс Стара Загора
Лицензираният Център за Професионално обучение Интер Алианс Ви предлага On LINE Индивидуално Езиково
Обучение/по
скайп/
на
над
десет
езика-английски,немски,френски,италиански,испански,руски,гръцки,турски
,японски,шведски език и други. Ние сме езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на
чуждоезиковото обучение. Обучението се предлага за София,Пловдив ,Стара Загора,Бургас,Варна,Русе,Велико Търново и
други региони .Гарантираме висок стандарт в обучението и реални резултати!.При нас работят квалифицирани и
опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на съответния език. Системите за обучение са
разработени по критериите и стандартите на новата европейска езикова рамка. Издаване на легитимно
удостоверение, съгласно МОН ! За повече информация, заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон
Велики” 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове./;
тел.042/605363;
0895/62-24-70,
interalliance_stz@abv.bg,
skype:
interalliance_stz,
http://interalliancestz.alle.bg,
http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/68064/on-line-ezikovo-obuchenie-v-inter-alians-stara-zagora

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Стара Загора
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
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-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/68063/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-stara-zagora

Частен детектив-Детективска агенция Фокс-Пловдив
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/68062/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-plovdiv

Обучение по РЕДКИ ЕЗИЦИ в ИНТЕР АЛИАНС - Стара Загора
Лицензираният Център за Професионално обучение ИНТЕР Ви предлага специализирано обучение по Румънски,
Норвежки, Шведски, Холандски, Китайски, Японски език - за начинаещи и напреднали. Ние сме езиков център с
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дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото обучение.При нас работят квалифицирани и
опитни филолози, по най-новите и успешни системи за преподаване на съответния език. Броят на курсистите в група е
от пет до осем човека, което позволява добра индивидуална работа с всеки един курсист! Вечерни, дневни,
съботно-неделни групи.
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с Вашите
възможности и потребности. Издаване на легитимно удостоверение, съгласно МОН
За повече информация заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” 96, вх.Б, ет.1 /В
масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел.042/ 60 53 63; 0895/ 622 470,
interalliance_stz@abv.bg , skype: interalliance_stz, http://interalliancestz.alle.bg http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/68061/obuchenie-po-redki-ezici-v-inter-alians---stara-zagora

Подготовка за Кеймбридж Сертификати:FCE,CAE
Център за Професионално Обучение „Интер Алианс” Стара Загора Ви предлага Подготовка за Кеймбридж
Сертификати:FCE( First Certificate in English) и CAE(Certificate in Advanced English) по 100 учебни часа .Система на
обучение:Complete FCЕ-Това е изпит за хора с ниво над средното (upper-intermediate), коeто съответства на ниво B2 от
Общоевропейската езикова рамка.Система на обучение: Complete CAE-.Това е изпит за напреднали, който съответства
на ниво С1 от Общоевропейската езикова рамка При нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и
успешни системи за преподаване на съответния език.Възможност за разсрочено плащане и отстъпки.
Нашият подход предвижда езиково обучение в малки групи между 4 и 8 човека.Така може да сте сигурни, че сте получили
личното внимание, необходимо за постигане на Вашите цели.Предлагаме както индивидуално обучение,така и
дневни,вечерни и съботно-неделни групи,в удобно за Вас време. Издаване на легитимно удостоверение, съгласно МОН. За
повече информация заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” 96, вх.Б, ет.1 /В
масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел.042/ 60 53 63; 0895/ 622 470,
interalliance_stz@abv.bg , skype: interalliance_stz, http://interalliancestz.alle.bg, http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/68060/podgotovka--za-keymbridj-sertifikatifcecae

Целогодишно Езиково Обучение за деца в Интер Алианс.
Център за Професионално Обучение ИНТЕР АЛИАНС Ви предлага целогодишно езиково обучение за деца по
английски,немски,италиански и испански език. Продължителност на обучението 120 учебни часа. Обучението се
провежда 2 пъти седмично или през уикенда. Работим с ефективни системи, адаптирани към работа с ученици.
Обучението се води от квалифицирани и опитни филолози с индивидуален подход към всяко дете. Групи: 6-8 деца. В
учебния процес наблягаме както на говорните умения, така и на граматическите занятия и писменото владеене на
езика.Възможност за разсрочено плащане. В края на обучението се издава удостоверение за владеене на езика, по
европейската езикова рамка.
За информация и записване: гр. Стара Загора, бул. ”Цар Симеон Велики” №96, вх.Б, ет.1 /В масивната кооперация до
бизнес-входа на Верея, с/у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470, interalliance_stz@abv.bg, skype:
interalliance_stz, http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/68059/celogodishno-ezikovo-obuchenie-za-deca-v-inter-alians

Езиково Обучение по схемата „Аз мога повече” в Интер Алианс Стара Загора
Център за Професионално Обучение Интер Алианс Стара Загора, е одобрен като Доставчик на обучение по Оперативна
програма "Развитие на човешките ресурси" на ЕС 2007-2013год. по схемата "Аз мога повече", по следните езикови
обучения:
1. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК /1 - 3 НИВО/
2. НЕМСКИ ЕЗИК /1-3 НИВО/
3. ФРЕНСКИ ЕЗИК /1-3 НИВО/
4. ИСПАНСКИ ЕЗИК /1-3 НИВО/.
Продължителност на обучението:по 100 учебни часа на ниво/общо 300 уч.ч за всеки език/.Интер Алианс е езиков център
с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото обучение.При нас работят квалифицирани и
опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на съответния език.
Предлагаме:дневни,вечерни и съботно-неделни групи,в удобно за Вас време. В края на обучението се издава удостоверение
за владеене на езика, по европейската езикова рамка.
За повече информация заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” 96, вх.Б, ет.1 /В
масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с/у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470,
interalliance_stz@abv.bg, skype: interalliance_stz., http://www.interalliance.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/68058/ezikovo-obuchenie-po-shemata-az-moga-poveche-v-inter-alians-stara-zagora

Фирмено езиково обучение в “Интер Алианс” Стара Загора!
Превърнете Вашите служители в модерни професионалисти и накарайте конкуренцията да Ви завижда! Предлагаме Ви
езиково обучение на над десет езика,Технически и Бизнес Английски и компютърно обучение.В удобно за вас време и
място! С отстъпки!
Интер Алианс е езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото обучение.При
нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на съответния език.
Всички учебни материали са предоставени от нас.Използва се учебник, учебна тетрадка, аудио записи, както и
допълнителни материали подбрани според нуждите и интересите на курсистите с цел по-бързото им приобщаване към
езика и преодоляване на езиковата бариера при разговор. Прилагат се и междинни тестове. Преминаването на всяко ниво
дава възможност за сертифициране по стандартите определени от Европейската езикова рамка. Нашият подход
предвижда езиково обучение в малки групи между 4 и 8 човека.Така може да сте сигурни, че сте получили личното
внимание, необходимо за постигане на Вашите цели. Нашите преподаватели са отбрани специалисти, които ще Ви
представят не само граматиката и лексиката на езика, но и неговата красота на произношение. Активно участие на
курсистите в учебния процес. Ангажираността на всеки един чрез диалози, упражнения и игрови роли, допринася за
неусетното усвояване на новия език. Издаваме легитимно удостоверение, съгласно МОН!
Инвестирайте в своите служители ,за да спечели Вашият Бизнес.
ОЧАКВАМЕ ВИ! За повече информация, заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” 96,
вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове./; тел.042/605363;
0895/62-24-70, interalliance_stz@abv.bg, skype: interalliance_stz, http://interalliancestz.alle.bg, http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/68057/firmeno-ezikovo-obuchenie-v-inter-alians-stara-zagora

СТАРТИРА Курс по Английски език в Интер Алианс.
Лицензираният Център за Професионално Обучение ИНТЕР АЛИАНС Ви предлага специализирано обучение по Английски
език за начинаещи и напреднали от І – V ниво в 100 учебни часа.Гарантираме висок стандарт в обучението и реални
резултати! Ние сме езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждоезиковото
обучение.При нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на
съответния език. Издаване на легитимно удостоверение, съгласно МОН.
Системата “New Headway” е актуална и комуникативна, развива бързо говорни умения.Всички учебни помагала са
осигурени от нас. В обучението са включени и аудио материали, които разнообразяват часовете и обогатяват
познанията на курсистите за английската реч и култура.Използва се учебник, учебната тетрадка, аудио записи, както и
допълнителни материали, подбрани според нуждите и интересите на курсистите с цел по-бързото им приобщаване към
езика. Броят на курсистите в група е от пет до осем човека, което позволява добра индивидуална работа с всеки един!
Вечерни, дневни, съботно-неделни групи!
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с Вашите
възможности и потребности. За да откликнем на персоналните нужди на всеки един от Вас, без да се налага да
жертвате от служебните ангажименти или личните Ви планове!
Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до
бизнес-входа на Верея/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470, interalliance_stz@abv.bg, skype:interalliance_stz
,http://interalliancestz.alle.bg
http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/68056/startira-kurs-po-angliyski-ezik-v-inter-alians

СТАРТИРА курс по Немски език в Интер Алианс Стара Загора
Лицензираният Професионален център за обучение “Интер Алианс” Стара Загора Ви предлага курс по Немски език за
начинаещи и напреднали от І – ІV ниво. Всяко ниво обхваща 100 учебни часа и се работи по системата THEMEN
AKTUELL. В учебният процес наблягаме както на говорните умения, така и на граматическите занятия и писменото
владеене на езика. Възпроизвеждат се реални ситуации с диалози и разговор в групи, развиващи способността да се
общува свободно. Броят на курсистите в група е от пет до осем човека, което позволява добра индивидуална работа с
всеки един курсист! Заповядайте при най-добрите! При квалифицираните преподаватели и съвременните методики по
чуждо езиково обучение
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с Вашите
възможности и потребности. При индивидуалното обучение ще получите познания и за използваната терминология от
сферата на професионалната Ви реализация. Нашите преподаватели са филолози с богат опит в преподаването на
чужди езици, някой от които специализирали в чужбина. След всяко завършено ниво на обучение, центърът издава
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заверено легитимно удостоверение за придобитите знания.
За повече информация заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В
масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470
interalliance_stz@abv.bg, skype: interalliance_stz, http://interalliancestz.alle.bg , http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/68055/startira-kurs-po-nemski-ezik-v-inter-alians-stara-zagora

Курсове по ФРЕНСКИ ЕЗИК в Интер Алианс. Нови групи.
Лицензираният Професионален център за Обучение“ИНТЕР АЛИАНС” Ви предлага специализирано обучение по Френски
език за начинаещи и напреднали от І – ІII ниво в 80 yчебни часа.Високият стандарт в обучението ни е осигурен от
квалифицираните ни преподаватели и съвременна учебна база.
Работи се по системата CAMPUS – изцяло съобразена със съвременните постижения на методиката по чуждо езиково
обучение. В учебния процес наблягаме както на говорните умения, така и на граматическите занятия и писменото
владеене на езика. Възпроизвеждат се реални ситуации с диалози и разговор в групи, развиващи способността да се
общува свободно. Броят на курсистите в група е от пет до осем човека, което позволява добра индивидуална работа с
всеки един курсист!
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с Вашите
възможности и потребности. При индивидуалното обучение ще получите познания и за използваната терминология от
сферата на професионалната Ви реализация. След всяко завършено ниво на обучение, центърът издава заверено
легитимно удостоверение за придобитите знания.
За информация и записване: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики №96", вх.Б, ет.1 /В масивната кооперация до
бизнес-входа на Верея, с/у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470, interalliance_stz@abv.bg, skype:
interalliance_stz, http://interalliancestz.alle.bg , http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/68054/kursove-po-frenski-ezik-v-inter-alians-novi-grupi

Курсове по ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК -Нови групи.
Лицензираният Професионален център за Обучение “ИНТЕР АЛИАНС” Ви предлага специализирано обучение по
Италиански език за начинаещи и напреднали от І – ІII ниво в 80 yчебни часа.Високият стандарт в обучението ни е
осигурен от квалифицираните ни преподаватели и съвременна учебна база.
Работи се по системата PROGETTO ITALIANO – изцяло съобразена със съвременните постижения на методиката по
чуждоезиково обучение. В учебния процес наблягаме както на говорните умения, така и на граматическите занятия и
писменото владеене на езика. Възпроизвеждат се реални ситуации с диалози и разговор в групи, развиващи способността
да се общува свободно. Броят на курсистите в група е от пет до осем човека, което позволява добра индивидуална
работа с всеки един курсист!
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с Вашите
възможности и потребности. При индивидуалното обучение ще получите познания и за използваната терминология от
сферата на професионалната Ви реализация. След всяко завършено ниво на обучение, центърът издава заверено
легитимно удостоверение за придобитите знания,съгласно МОН.
За информация и записване: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” №96, вх.Б, ет.1 /В масивната кооперация до
бизнес-входа на Верея, с/у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470, interalliance_stz@abv.bg, skype:
interalliance_stz, http://interalliancestz.alle.bg ,http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/68053/kursove-po-italianski-ezik--novi-grupi

Курсове по ИСПАНСКИ ЕЗИК -Стартират сега в Интер Алианс
Лицензираният Професионален център за Обучение “ИНТЕР АЛИАНС” Ви предлага специализирано обучение по
ИСПАНСКИ език за начинаещи и напреднали от І – ІII ниво в 80 yчебни часа. Високият стандарт в обучението ни е
осигурен от квалифицираните ни преподаватели и съвременна учебна база.
Работи се по системата NUEVO VEN – изцяло съобразена със съвременните постижения на методиката по
чуждоезиково обучение. В учебния процес наблягаме както на говорните умения, така и на граматическите занятия и
писменото владеене на езика. Възпроизвеждат се реални ситуации с диалози и разговор в групи, развиващи способността
да се общува свободно. Броят на курсистите в група е от пет до осем човека, което позволява добра индивидуална
работа с всеки един курсист!
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с Вашите
възможности и потребности. При индивидуалното обучение ще получите познания и за използваната терминология от
сферата на професионалната Ви реализация. След всяко завършено ниво на обучение, центърът издава заверено
легитимно удостоверение за придобитите знания,съгласно МОН.
За информация и записване: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” №96, вх.Б, ет.1 /В масивната кооперация до
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бизнес-входа на Верея, с/у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470, interalliance_stz@abv.bg, skype:
interalliance_stz, http://interalliancestz.alle.bg ,http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/68052/kursove-po-ispanski-ezik--startirat-sega-v-inter-alians

Курс по Руски език в Интер Алианс Стара Загора!!
Лицензираният Професионален център за Обучение “ИНТЕР АЛИАНС” Ви предлага специализирано обучение по Руски
език І-ІІ ниво в 80 учебни часа.Ние сме езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на
чуждоезиковото обучение. При нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за
преподаване на съответния език. Сформираме малки групи с цел индивидуална работа на преподавателите с
курсистите.В курса на обучение, Вие ще развиете уменията си за устна и писмена комуникация и правилно изразяване, ще
превеждате от и на руски език и ще усъвършенствате граматиката и лексиката си с над 2000 думи.
Всички наши преподаватели са завършили руска филология и имат дългогодишен опит в преподаването на руски език.
Курсовете по руски език се провеждат по най-новите и актуални системи на преподаване с комуникативна насоченост.
Учебното съдържание е съобразено с международните стандарти за владеене на руския език като чужд. Издаваме
легитимен сетификат след завършване на курса, съгласно МОН.
За повече информация заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” 96, вх.Б, ет.1 /В
масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470
interalliance_stz@abv.bg, skype: interalliance_stz, http://interalliancestz.alle.bg , http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/68051/kurs-po-ruski-ezik-v-inter-alians-stara-zagora

Курсове по ГРЪЦКИ ЕЗИК - качествeно обучение на достъпни цени!
Лицензираният Професионален център за Обучение “ИНТЕР АЛИАНС” Ви предлага специализирано обучение по
ГРЪЦКИ език за начинаещи и напреднали от І – ІII ниво в 80 yчебни часа. Високият стандарт в обучението ни е осигурен
от квалифицираните ни преподаватели и съвременна учебна база.
Работи се по системата Елиники Тора – изцяло съобразена със съвременните постижения на методиката по
чуждоезиково обучение. В учебния процес наблягаме както на говорните умения, така и на граматическите занятия и
писменото владеене на езика. Възпроизвеждат се реални ситуации с диалози и разговор в групи, развиващи способността
да се общува свободно. Броят на курсистите в група е от пет до осем човека, което позволява добра индивидуална
работа с всеки един курсист!
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с Вашите
възможности и потребности. При индивидуалното обучение ще получите познания и за използваната терминология от
сферата на професионалната Ви реализация. След всяко завършено ниво на обучение, центърът издава заверено
легитимно удостоверение за придобитите знания,съгласно МОН.
За информация и записване: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” №96, вх.Б, ет.1 /В масивната кооперация до
бизнес-входа на Верея, с/у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470, interalliance_stz@abv.bg, skype:
interalliance_stz, http://interalliancestz.alle.bg ,http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/68050/kursove-po-grycki-ezik---kachestveno-obuchenie--na-dostypni-ceni

Курсове по ТУРСКИ ЕЗИК - качествeно обучение на ниски цени!
Лицензираният Професионален център за Обучение “ИНТЕР АЛИАНС” Ви предлага специализирано обучение по
ТУРСКИ език за начинаещи и напреднали от І – ІII ниво в 80 yчебни часа. Високият стандарт в обучението ни е осигурен
от квалифицираните ни преподаватели и съвременна учебна база.
Работи се по оригинална турски система – изцяло съобразена със съвременните постижения на методиката по
чуждоезиково обучение. В учебния процес наблягаме както на говорните умения, така и на граматическите занятия и
писменото владеене на езика. Възпроизвеждат се реални ситуации с диалози и разговор в групи, развиващи способността
да се общува свободно. Броят на курсистите в група е от пет до осем човека, което позволява добра индивидуална
работа с всеки един курсист!
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с Вашите
възможности и потребности. При индивидуалното обучение ще получите познания и за използваната терминология от
сферата на професионалната Ви реализация. След всяко завършено ниво на обучение, центърът издава заверено
легитимно удостоверение за придобитите знания,съгласно МОН.
За информация и записване: гр. Стара Загора, бул. ”Цар Симеон Велики” №96, вх.Б, ет.1 /В масивната кооперация до
бизнес-входа на Верея, с/у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470, interalliance_stz@abv.bg, skype:
interalliance_stz, http://interalliancestz.alle.bg ,http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/68049/kursove-po-turski-ezik---kachestveno-obuchenie--na-niski-ceni
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Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив -Пловдив
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/68048/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv--plovdiv

Стартира Курс по Японски език в Интер Алианс
Център за Професионално Обучение ИНТЕР АЛИАНС Ви предлага специализирано обучение по Японски език за начинаещи
и напреднали от І – ІІІ ниво в 80 учебни часа. Ще Ви запознаем с писмената система в японския език: катакана, хирагана
и канджи
Системите, по които се работи са съобразени със съвременните постижения на методиката по чуждо езиково
обучение.Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с
вашите възможности и потребности.
Нашите преподаватели са филолози с богат опит в преподаването на чужди езици, някой от които специализирали в
чужбина.
След всяко завършено ниво на обучение, центърът издава заверено легитимно удостоверение за придобитите знания.
И запомнете: предлагаме качествено обучение с висока ефективност.
За повече информация, заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В
масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове./; тел.042/605 363; 0895/62-24-70,
interalliance_stz@abv.bg ,skype: interalliance_stz, http://interalliancestz.alle.bg , http://www.interalliance.bg.ХУБАВ ДЕН
http://obiavidnes.com/obiava/68047/startira-kurs-po-yaponski-ezik-v-inter-alians

Kурс по Счетоводство с практическа насоченост в Интер Алианс - Стара Загора!
Лицензираният Професионален център за Обучение ИНТЕР АЛИАНС Ви предлага курс по Практическо Счетоводство
АСД (автоматизация на счетоводната дейност) и управление на малък и среден бизнес в три модула.Актуална
счетоводна програма!
Ще ви запознаем основно с практическото двустранно счетоводство, счетоводно записване и работа с конкретна
автоматизирана, компютърна ,счетоводна програма. Ще получите необходимите знания, за да можете сами да
организирате, водите и управлявате счетоводството на една фирма. В курса ще придобиете знания и уменията за водене
на счетоводна отчетност, данъчно облагане, социално и здравно осигуряване, всички видове осигуровки, работа с НОИ,
документации, платежни нареждания.
Курсът се води от високо квалифициран експерт преподавател със знания и опит в счетоводството, счетоводния одит,
данъчното облагане и работата по начисляване на заплати и осигуровки. Придобитите практически знания, веднага
могат да се приложат в работата или в личната фирмена дейност.
На завършилите курса, нашите специалисти оказват практическа помощ при различни казуси възникнали в последващата
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дейност.
След всяко завършено обучение, центърът издава заверено легитимно удостоверение за придобитите знания ,съгласно
МОН.
За повече информация заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” 96, вх.Б, ет.1 /В
масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470
interalliance_stz@abv.bg, skype: interalliance_stz.,http://interalliancestz.alle.bg , http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/68046/kurs-po-schetovodstvo-s-prakticheska-nasochenost-v-inter-alians---stara-zagora

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ-ПЛОВДИВ
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/68045/detektivska-agenciya-inkognito-chasten-detektiv-plovdiv

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ-ПЛОВДИВ
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
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тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/68044/detektivska-agenciya-inkognito-chasten-detektiv-plovdiv

Компютърно Обучение по схемата „Аз мога повече” в Интер Алианс.
Център за Професионално Обучение Интер Алианс Стара Загора, е одобрен като Доставчик на обучение по Оперативна
програма "Развитие на човешките ресурси" на ЕС 2007-2013год., по схемата "Аз мога повече", по следните дигитални
/компютърни/ специалности:
-Компютърно обучение І ниво( Windows,Word,Excel),
-Компютърно Обучение ІІ ниво(Windows,Word,Excel,Power Point,Access),
- Офис Асистент(Word,Excel,Power Point,Access,Outlook)
-ЕXCEL,
-PHOTOSHOP,
-CORELDRAW,
-WEBDESIGN ,
-Графичен Дизайн.Продължителност на Обучението-45 учебни часа.Предлагаме:дневни,вечерни и съботно-неделни
групи,в удобно за Вас време. За повече информация заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон
Велики” 96, вх.Б, ет.1 /В масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с/у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53
63; 0895/ 622 470, interalliance_stz@abv.bg, skype: interalliance_stz., http://interalliancestz.alle.bg http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/68043/kompyutyrno-obuchenie-po-shemata-az-moga-poveche-v-inter-alians

Стартира Курс по Компютърна Грамотност за начинаещи в Интер Алианс
Лицензираният Професионален Център ИНТЕР АЛИАНС Ви предлага перфектно компютърно обучение - начална
компютърна грамотност I и II ниво! Продължителност на обучението – 50уч.ч., 10 работни дни. Обучението включва:
WINDOWS, WORD, EXCEL, INTERNET.
Предлагаме обучение в групи или индивидуално обучение за работа с компютър за начинаещи и малко напреднали, в удобно
за курсистите време - през деня, вечер или събота и неделя. На завършилите, издаваме легитимно удостоверение за
придобитите знания, съгласно МОН.
За повече информация заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” 96, вх.Б, ет.1 /В
масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470
interalliance_stz@abv.bg, skype: interalliance_stz, http://interalliancestz.alle.bg http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/68042/startira-kurs-po-kompyutyrna-gramotnost-za-nachinaeshti-v-inter-alians

Професионално компютърно обучение в Интер Алианс Стара Загора!
Лицензираният Професионален Център ИНТЕР АЛИАНС Ви предлага специализирани, професионални компютърни
курсове по графичен дизайн, Web Design (уеб дизайн), векторни и растерни програми: AutoCAD двумерно и тримерно
чертане, 3D Studio Max, Adobe Photoshop, CorelDraw, Illustrator, InDesign, PageMaker, QuarkXPress, WebDesign: Flash,
DreamWeaver, HTML, Adobe Premiere Pro, After Effects, Access и други.
Продължителност на обучението в група –45 уч.ч,10 работни дни. На завършилите издаваме легитимно удостоверение за
придобитите знания, сертифицирано към МОН.
Предлагаме и индивидуално обучение за работа с компютър за начинаещи и малко напреднали, в удобно време - през деня,
вечер или събота и неделя. Работим с хора от всички възрасти.
Предлагаме също фирмено обучение на преференциални условия. За повече информация заповядайте при нас на адрес: гр.
Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” 96, вх.Б, ет.1 /В масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите
търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470 interalliance_stz@abv.bg, skype: interalliance_stz.,
http://interalliancestz.alle.bg http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/68041/profesionalno-kompyutyrno--obuchenie-v-inter-alians-stara-zagora

ЗАМАЗКА,ТЕРАКОТ,ФАЯНС,НАСТИЛКИ,ГИПСОКАРТОН,БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ
ЦЯЛОСТНИ И ДОВЪРШИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ :
* ОБЛИЦОВКИ: фаянс, теракота, гранитогрес, мрамор, полагане на мокет, балатум и др.
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* МОНТАЖИ НА: тоалетни чинии, казанчета, умивалници, батерии, душ кабини, вани, бойлери, аксесоари , лайсни,
ревизионни отвори, вентилатори.
* БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ: шпакловки, боядисване с бял и цветен латекс, блажно боядисване, лепене на тапети,
пръскани и декоративни мазилки.
* ДРУГИ:
* ЗАМАЗКИ: Полагане на цименто-пясъчна замазка, Полагане на цименто-пясъчна замазка Полагане на армирана
цименто-пясъчна замазка Полагане на перлито-бетонна замазка, Полагане на самонивелираща се замазка, Направа на
индустриални подове
- Монтаж на ГИПСКАРТОН-окачени тавани, преградни стени, предстенни обшивки. Интериорни решения.
- ЗИДАРИЯ- на тераси, преди монтаж на дограма; изграждане на ново разпределение на стени и др.
- УСВОЯВАНЕ на тераси към стаи.
- ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЕРМОИЗОЛАЦИЯ на тераси, стени, тавани, жилища, мазета и влажни помещения.
- ОБРЪЩАНЕ на врати и прозорци след поставяне на нова дограма.
- ВиК -професионален ДЕМОНТАЖ и МОНТАЖ на всички видове водопроводни мрежи. .
- МОНТАЖ на ДОГРАМА-BRUGMAN, WEISS PROFIL, КОМАРНИЦИ, ЩОРИ.
- КЪРТЕНЕ. ИЗВОЗВАНЕ на строит. отпадъци.
- Снабдяваме с материали БЕЗ НАДЦЕНКА.
БЕЗПЛАТЕН ОГЛЕД. Дизайнерска консултация и коректност. ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КАЧЕСТВО И
СРОКОВЕ.
ДМ СТРОЙ ЕООД Ви предлага БОГАТИЯ СИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ, ПЪЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ И КОРЕКТНОСТ, за
да осъществите с лекота предстоящия Ви ремонт. Екипът ни се състои от строителен инжинер, технически
ръководител и опитни майстори, доказали качествата си на различни обекти.
Фирмата извършва груб строеж на сгради от пета категория.
ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ 0889240656 0877670055
Вижте за повече информация на : www.stroiremont.bg
http://obiavidnes.com/obiava/68040/zamazkaterakotfayansnastilkigipsokartonboyadjiyski-uslugi

Уроци по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по немски за ученици от 7 до 12 клас. Обучението включва помощ
при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат в удобно на ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.на 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/68039/uroci-po-nemski-ezik-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

Уроци по английски език за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по английски за ученици от 7 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат през цялата учебна година удобно за ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.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/68038/uroci-po-angliyski-ezik-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

Португалски език за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по португалски за ученици от 7 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
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Заниманията се провеждат през цялата учебна година удобно за ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.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/68037/portugalski-ezik-za-uchenici-ot--7-do-12-klas

Уроци по испански език за ученици от 5 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по испански за ученици от 5 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат в удобно на ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.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/68036/uroci-po-ispanski-ezik-za-uchenici-ot-5-do-12-klas

ПОДГОТОВКА ПО ФРЕНСКИ за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по френски за ученици от 7 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат през цялата учебна година в удобно за учениците време.
Цена 10 лв.на 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/68035/podgotovka-po-frenski-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

Италиански език за ученици от 5 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по италиански за ученици от 5 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат в удобно за ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.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/68034/italianski-ezik-za-uchenici-ot-5-do-12-klas

Езикова подготовка за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира езиково обучение за ученици от 7 до 12 клас по английски, френски, немски, испански,
италиански и португалски език в удобно на ученика и преподавателя време. Обучението включва помощ при подготвяне
на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика. Предлагаме също и
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подготовка за матура и изпити за получаване на сертификат. Цена: 10 лева на учебен час, a при двама курсисти – 8 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/68032/ezikova-podgotovka-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

Езиково обучение за ученици от 5 до 7 клас
Учебен център Орбис предлага групово и индивидуално обучение за деца от 5 до 7 клас по английски, немски, италиански,
френски, испански и португалски език. Работи се с подходящи за възрастта езикови системи. В процеса на обучение се
развиват всички умения – слушане, четене с разбиране, говорене и писане. Заниманията се провеждат в удобно за
учениците и преподавателя време. Цена: 10 лв. 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/68031/ezikovo-obuchenie-za-uchenici-ot-5-do-7-klas

Преместване на дома
Бързи и качествени хамалски услуги в град София. Битови премествания и преместване на офиси в София. Евро Хамали
ЕООД е лидер на пазара на хамали и хамалски услуги.
http://obiavidnes.com/obiava/68030/premestvane-na-doma

ПРОМОЦИЯ: Двуядрен компютър Dell Optiplex 755 - 219,00лв.
ПРОМОЦИЯ: Двуядрен компютър Dell Optiplex 755 - 219,00лв.
Процесор: Intel Core Duo E2160,
Рам Памет: 2GB RAM DDR2
Твърд Диск: 160GB SATA
Видео карта: Intel GMA 3000, 256MB
Мрежова карта: 10 / 100 / 1000
Видеоизход: VGA
Оптично у-во: DVD-RW
Интерфейс: 6x USB 2.0 + 2 front USB
Тип кутия: Big Tower
Цвят: Черен - сив
Състояние: Отлично
Гаранция: 3 Месеца
Цена: 219,00лв.
* НОВ ВНОС от Германия !
Компютрите са минали хардуерни тестове и са 100% изрядни! В страхотно състояние са ! РАМ паметта е DDR2 и има
още два свободни слота. Изключително надеждни са. Охладителните системи са изчислени много добре и в режим на
работа буквално не се чуват. Идеални са както за домашна употреба, така и за офис приложения.
> Работят перфектно с Windows 7
> Всички компютри Dell Optiplex 755 са с гаранция 3 месеца!
Доставка до всяко едно населено място в България!
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За контакти:
052 600 740 - Виваком
0889 83 94 82 - Глобул
0887 93 28 85 - М-тел
http://obiavidnes.com/obiava/68029/promociya-dvuyadren-kompyutyr-dell-optiplex-755---21900lv

Водоустойчив Шперплат за кофраж - WWW.SHPERPLAT.COM
Планет Строй 2008 ООД предлага:
******* ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ, 1-во качество-топола, черен и кафяв филм, фенолово WBP лепило:
18х1220х2440мм;
20х1220х2440мм;
21х1220х2440мм.
****** Вилици – поцинковани;
****** ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ОСБ /OSB/ плоскости:
9х1220х2440мм
11х1220х2440мм
15х1220х2440мм
18х1220х2440мм
ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА!
Складови бази във Варна и София
0884266912; 0888416733; 02/9310348;
www.shperplat.com
www.vodoustoichivshperplat.com
www.osbbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/68028/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj---wwwshperplatcom

Качествен ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ от Вносителя
Планет Строй 2008 ООД предлага:
******* ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ, 1-во качество-топола, черен и кафяв филм, фенолово WBP лепило:
18х1220х2440мм;
20х1220х2440мм;
21х1220х2440мм.
****** Вилици – поцинковани;
****** ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ОСБ /OSB/ плоскости:
9х1220х2440мм
11х1220х2440мм
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15х1220х2440мм
18х1220х2440мм
ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА!
Складови бази във Варна и София
0884266912; 0888416733; 02/9310348;
www.shperplat.com
www.vodoustoichivshperplat.com
www.osbbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/68027/kachestven-vodoustoychiv-shperplat-ot-vnositelya

ХИДРОФОБЕН ШПЕРПЛАТ MEGAPLEX
Хидрофобен шперплат MEGAPLEX - най-висок клас водоустойчив шперплат предлаган на българския пазар.
Продукта се предлага само от МИП ГРУП ООД. Размери на шперплата 1220x2440x21мм, лепило WBP, дебелина на всяко
платно 21мм.
Произход на водоустойчив шперплат MEGAPLEX - Индонезия. Двустрнно брандирано лого MEGAPLEX на всеки лист.
Посетете сайта ни http://www.megaplex.bg и http://www.mipgroup.eu за повече информация.
МИП ГРУП ООД предлага още хидрофобен шперплат КИТАЙ:
- 20мм черен филм второ качество.
- 20мм черен филм трето качество.
- 21мм черен филм първо качество
- 21мм кафяв филм първо качество
ВНИМАНИЕ:
- Фирмата търгува САМО на едро - количество над 50 листа (1 пале) !
- САМО НОВ и САМО ПРОДАВА !
Работно време: Понеделник-Петък 09:00-17:30
-МИП ГРУП ООД
MIPGROUP LTD.
0896 699 099
www.mipgroup.eu
http://obiavidnes.com/obiava/68026/hidrofoben-shperplat-megaplex

Без вълшебни хапчета и супер диети
Тай бо - Комплекс от упражнения специално разработени за сваляне на излишните килограми и общо укрепване на
организма от Били Бланкс - изключителен експерт в тази област. Ако сте разочаровани от вълшебни хапчета и супер
диети - потърсете ни. Не губите нищо освен килограмите си. Комплекс от упражнения на DVD - 15лв. GSM 0887918347
mirabg@abv.bg Skype - arabescvt www.taebo.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/68025/bez-vylshebni-hapcheta-i-super-dieti

Лиманна кал от Мъртво море
Предлагаме Лиманна кал от Мъртво море за лечение на целулит, лунички, акне, бръчки, стрии, пигментация на кожата
200гр. - 25лв. Велико Търново mirabg@abv.bg GSM:0887918347 Skype - arabescvt www.arabescbg.bgfree.com
http://obiavidnes.com/obiava/68024/limanna-kal-ot-myrtvo-more
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АСВ СЕЛЕКТ-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ
ДОСЪДЕБНО И СЪДЕБНО СЪБИРАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ!!!! ИЗДИРВАНЕ И ПРЕГОВОРИ С ДЛЪЖНИЦИ
И ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛИ !!! [уеб сайт], или тел:+359895559353, +35924176265 Ние от АСВ Селект искаме да ви
предложим извънсъдебна и съдебна помощ при нежелание от страна на Ваши длъжници да заплатят просрочените си
задължения. Даваме преимущество на срещите \"лице в лице\" с длъжниците, както и индивидуалният подход към всеки
конкретен казус. АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ \" СЕЛЕКТ \" е с предмет на дейност извънсъдебно събиране
на вземания, цесиране на задължения. Специалисти сме в издирването на укриващи се длъжници и лизингополучатели.
Агенцията се съобразява изцяло с особеностите на българското законодателство.
http://obiavidnes.com/obiava/65246/asv-selekt-agenciya-za-sybirane-na-vzemaniya

СЧЕТОВОДНА АГЕНЦИЯ "ПРИМА СЕЛЕКТ
І. Счетоводство:Цялостна организация на документооборота на фирмата и осчетоводяване съгласно действащата
нормативна база.Консултации за спазване на данъчното законодателство.Счетоводно отчитане на
ДДС.ИНТРАСТАТ.Съставяне на годишни и междинни финансови отчети.Изготвяне на годишна данъчна декларация и
статистически форми.Данъчна защита и участие при извършване на данъчни ревизии.ІІ. Персонал и ТРЗ:Изготвяне на
трудови договори, допълнителни споразумения към тях, трудови книжки.Изготвяне на ведомости за заплати и
граждански договори.Представяне на документи за НАП, декларации обр. 1 и обр. 6.Изготвяне и подаване на уведомления
по чл. 62 от КТ за регистрация на трудови договори.Обработка и подаване на болнични листове пред НОИ.ІІІ. Други
услуги:Ползване на електронен подпис за представяне на информация към НАП и НОИ.Електронно банкиране.Издаване на
фактури от името на клиента.Юридически консултации от правоспособен юрист
http://obiavidnes.com/obiava/64589/schetovodna-agenciya-prima-selekt

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
http://obiavidnes.com/obiava/68023/detektivska-agenciya-star-0885350440

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
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БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
http://obiavidnes.com/obiava/68022/detektivska-agenciya-star-0885350440

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
http://obiavidnes.com/obiava/68021/detektivska-agenciya-star-0885350440

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
http://obiavidnes.com/obiava/68020/detektivska-agenciya-star-0885350440

Правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"-КУПУВАМЕ ЕАД АД ООД
ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ РЕГИОНИ НА СТРАНАТА !!!

ЕООД

СЪС

Правна кантора „ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"-ТЪРГОВСКО ПРАВНИ ВЪПРОСИ,Професионално юридическо обслужване,
Търговско право Дружествено право.
Ние работим в сътрудничество с едни от най-добрите адвокати в София, Пловдив, Варна, Русе, Бургас, Добрич, Враца и
др. на територията на цялата страна.
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Търговско право
› Сделки с търговски предприятия.
› Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
› Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
› Консултации в областта на данъчното право.
Преобразуване,изкупуване,прехвърляне на търговски дружества,събирателни дружества, кооперации, граждански
дружества, фондации, сдружения с не стопанска цел - Асоциация, Фондации и др.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления, съдебни изпълнения, задължения по ДДС, ЗКПО и др. или просто сте задлъжнели към
доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентно съдействие.
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
За контакти: тел:0897558320 0886346230
http://obiavidnes.com/obiava/68019/pravna-kantora-legal-konsulting-kupuvame-ead-ad-ood-eood-sys-zadyljeniya--za

Правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"-КУПУВАМЕ ЕАД АД ООД
ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ РЕГИОНИ НА СТРАНАТА !!!

ЕООД

СЪС

Правна кантора „ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"-ТЪРГОВСКО ПРАВНИ ВЪПРОСИ,Професионално юридическо обслужване,
Търговско право Дружествено право.
Ние работим в сътрудничество с едни от най-добрите адвокати в София, Пловдив, Варна, Русе, Бургас, Добрич, Враца и
др. на територията на цялата страна.
Търговско право
› Сделки с търговски предприятия.
› Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
› Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
› Консултации в областта на данъчното право.
Преобразуване,изкупуване,прехвърляне на търговски дружества,събирателни дружества, кооперации, граждански
дружества, фондации, сдружения с не стопанска цел - Асоциация, Фондации и др.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления, съдебни изпълнения, задължения по ДДС, ЗКПО и др. или просто сте задлъжнели към
доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентно съдействие.
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
За контакти: тел:0897558320 0886346230
http://obiavidnes.com/obiava/68018/pravna-kantora-legal-konsulting-kupuvame-ead-ad-ood-eood-sys-zadyljeniya--za

Детективска Агенция Дискрет-БЛАГОЕВГРАД САНДАНСКИ БАНСКО ПЕТРИЧ
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
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Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/68017/detektivska-agenciya-diskret-blagoevgrad-sandanski-bansko-petrich

Детективска Агенция Дискрет-НАМЕРЕТЕ ОТГОВОРИТЕ ПРИ НАС!!!
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/68016/detektivska-agenciya-diskret-namerete-otgovorite-pri-nas

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-РУСЕ СИЛИСТРА ВЕЛИКО ТЪРНОВО СВИЩОВ
ШУМЕН
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/68015/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-ruse-silistra-veliko-tyrnovo-svishtov-shum

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пловдив Стара Загора Ямбол Хасково
Димитровград
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/68014/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi
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"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
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.
Какво предлагаме на своите клиенти:
В рамките на 1 ЧАС осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
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 ние сме Вашето решение с
компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83
Приемаме обаждания след работно време и в почивни дни !!!
http://obiavidnes.com/obiava/68013/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
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0877540309
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/68012/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

Машина за хрупкави картофени спирали
Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
МАШИНА ЗА ХРУПКАВИ КАРТОФЕНИ СПИРАЛИ SPIRAL POTATO SLICER
Машината за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer използва патентована технология
за спираловидно нарязване на зеленчуци – картофи, краставици, моркови, лук и др.,
при която максимално се запазват хранителните вещества в зеленчуците – не се получава смачкване
или раздробяване на съответният продукт.
Лазерно заточените ножове позволяват обработката на един картоф – нарязване и нанизване
на дървено шишче да става за 7 секунди, а получената атрактивна форма ще впечатли Вашите приятели,
семейство или клиенти.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/68011/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali

Уред за сребърна вода
Уред за сребърна вода
Сребърната вода е най-мощният и безопасен природен антисептик, който ефективно унищожава повече от 700 вида
болестотворни микроорганизми, вируси, гъбички и паразити.
Повече от 20 000 литра сребърна и структурирана вода;
Пълен електронен контрол
Генератор на сребърни йони
Уникален дизайн и качество
Надеждност, компактност, ефективност
Гаранционен срок 12 месеца Производител: GM Pharma Ltd, България
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/68010/ured-za-srebyrna-voda

Вибро плейт Фитнес уред от ново поколение
Вибро плейт Фитнес уред от ново поколение
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Фитнес уред от ново поколение, с ”ВИБРО ПЛЕЙТ” дори и Мадона извайва тялото си !
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
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/68009/vibro-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/68008/masajna-masajirashta-sedalka

Частен детектив Велислав Петров/Детективска агенция Респект
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници и вземания .Разследване на инциденти и
извършени престъпления паралелно с органите на МВР.Ако сте отгледани в приемни семейства или в социални домове и
търсите начин да откриете своите биологични родители-ние ще ви помогнем.Ефективни решения на дискретни
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проблеми.0894389886, 0890212127, офис 064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com.Управител
Велислав Петров.
http://obiavidnes.com/obiava/68007/chasten-detektiv-velislav-petrovdetektivska-agenciya-respekt

Частен детектив Велислав Петров/Детективска агенция Респект
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници и вземания .Разследване на инциденти и
извършени престъпления паралелно с органите на МВР.Ако сте отгледани в приемни семейства или в социални домове и
търсите начин да откриете своите биологични родители-ние ще ви помогнем.Ефективни решения на дискретни
проблеми.0894389886, 0890212127, офис 064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com.Управител
Велислав Петров.
http://obiavidnes.com/obiava/68006/chasten-detektiv-velislav-petrovdetektivska-agenciya-respekt

Частен детектив Велислав Петров/Детективска агенция Респект
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници и вземания .Разследване на инциденти и
извършени престъпления паралелно с органите на МВР.Ако сте отгледани в приемни семейства или в социални домове и
търсите начин да откриете своите биологични родители-ние ще ви помогнем.Ефективни решения на дискретни
проблеми.0894389886, 0890212127, офис 064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com.Управител
Велислав Петров.
http://obiavidnes.com/obiava/68005/chasten-detektiv-velislav-petrovdetektivska-agenciya-respekt

Частен детектив Велислав Петров/Детективска агенция Респект
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници и вземания .Разследване на инциденти и
извършени престъпления паралелно с органите на МВР.Ако сте отгледани в приемни семейства или в социални домове и
търсите начин да откриете своите биологични родители-ние ще ви помогнем.Ефективни решения на дискретни
проблеми.0894389886, 0890212127, офис 064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com.Управител
Велислав Петров.
http://obiavidnes.com/obiava/68004/chasten-detektiv-velislav-petrovdetektivska-agenciya-respekt

Земеделска земя купувам , съдействие по сделката
Изкупуваме Земеделска Земя в следните области: Видин, Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч,гр.Севлиево,
Русе, Разград, Търговище,Шумен, Силистра,Варна и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци,
ПОРДИМ, Славяново, ДолнаМитрополия, Горна Митрополия, Искър, БРЕСТ, Загражден, Гиген, Горни и Долни Дъбник,
БялаСлатина, Борован, Хайредин, Мизия, Козлудуй, Мездра, Роман, Угърчин, Луковит, Сухиндол, Коевци, БялаРека,
СВИЩОВ, с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с.
ХаджиДимитрово, с. Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода,
Петокладенци, СИЛИСТРА, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с.
ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с. Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей,
Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА, с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле,
ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО, ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с.
КозарБелене, с. Стежерово, с. Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с.
Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с. Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховица, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с.
Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с. Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с.
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Батак, с. Патреш, с. Горна и Долна Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ.
Плащане веднага . GSM.0886- 236- 248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 1000лв в зависимост от района, категорията и
големината на парцелите. Купуваме идеални части в общ.Свищов
http://obiavidnes.com/obiava/68003/zemedelska-zemya-kupuvam--sydeystvie-po-sdelkata

ПОДАРЪК: НОЩУВКА - Хотел АКВАЯ*** (В. Търново)
Хотел АКВАЯ *** е един от най – добрите хотели във В. Търново, който се намира в центъра на старата столица. Ние
Ви предлагаме специални промоции, страхотна обстановка, уютно настаняване, паркинг, стилен ресторант, битова
механа, добро обслужване от квалифицирания персонал и всичко това на много изгодни цени.
В нашият сайт можете да разгледате подробно всички предлагани оферти и промоции - http://akvaya.com , както и
можете да посетите нашата facebook страница - https://www.facebook.com/HotelAkvayaVT?fref=ts
Една от нашите оферти е:
След ДВЕ ПОРЕДНИ НОЩУВКИ в петък и събота, можете да ползвате БЕЗПЛАТНО нощувка в неделя !
В цената са включени закуска, безплатен парникг, открит басейн, фитнес и WI-FI интернет, ДДС.
Хотелът разполага също така и с допълнителни услуги, които се доплащат – сауна, джакузи, билярд, джаги и тенис на
маса.
Не пропускайте да посетите този уникално красив град - Велико Търново! А от многото хотели в Старата столица,
правилният избор за Вас е един: хотел АКВАЯ *** - ние Ви очакваме!
http://obiavidnes.com/obiava/68002/podaryk-noshtuvka---hotel-akvaya-v-tyrnovo

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/68001/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv

Детективска
Агенция
Инкогнито
Частен
БУРГАС,ВАРНА,НЕСЕБЪР,СВ.ВЛАС,СЛЪНЧЕВ БРЯГ,РАВДА
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.

Страница 95/112

Детектив

-

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

15.09.2013

Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/68000/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---burgasvarnanesebyrsvvlass

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/67999/detektivska-agenciya-inkognito-chasten-detektiv

Курсове и частни уроци по испански език
Курсове и частни уроци по испански език в София, Перник, Сливен и Ямбол от Учебен център 6+ /тел.: 0894 850 660/.
Предлагаме Ви индивидуално и групово обучение за всички нива /A1, A2, B1, B2, C1, C2/ и възрасти, както и подготовка за

Страница 96/112

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

15.09.2013

матура, кандидатстване и успешно полагане на изпити за международни сертификати на ексклузивно ниски
антикризисни цени! Програмите ни по испански език отговарят на международните стандарти за съответните нива!
http://obiavidnes.com/obiava/67998/kursove-i-chastni-uroci-po-ispanski-ezik

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
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.
Какво предлагаме на своите клиенти:
В рамките на 1 ЧАС осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
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 ние сме Вашето решение с
компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83
Приемаме обаждания след работно време и в почивни дни !!!
http://obiavidnes.com/obiava/67997/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Лесни и бързи пари Онлайн на burzikrediti.bg
Лесни и бързи пари Онлайн на burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67996/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-na-burzikreditibg
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Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на burzikrediti.bg
Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67995/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-burzikreditibg

Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Само Срещу лична карта !
Одобрение до 30 минути !
Без скрити такси !
На равни месечни вноски ,
които се погасяват по банков път !
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/ 0879/32 35 35; 0879/37 32 32; burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67994/nay-byrzite-krediti-ot--500-do-1000-lv--na-burzikreditibg

Супер Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на burzikrediti.bg
Супер Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67993/super-byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-burzikreditibg

Лесни и бързи кредити на burzikrediti.bg
Лесни и бързи кредити на burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67992/lesni-i-byrzi-krediti-na-burzikreditibg

Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
burzikrediti.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/67991/byrzi-krediti-onlayn-ot-500-do-1000-lv-na-burzikreditibg

Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв. burzikrediti.bg
Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв. burzikrediti.bg
Бързи Ипотечени кредити от 3000 до 200 000лв.
С ипотека на недвижим имот.
Без такса за оценка на имота.
Без доказване на доходи.
Без такса управление на кредита.
Без промяна на лихвените условия.
Погасяване на заема предсрочно без наказателна лихва.
Срок за погасяване от 1м до 60м.
Усвояване до 3 дни.
За градовете София и Перник.
Разплащанята се извършват по банков път.
Тел: 0877999960;
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67990/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv-burzikreditibg

Лесни и бързи пари Онлайн на burzikrediti.bg
Лесни и бързи пари Онлайн на burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67989/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-na-burzikreditibg

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на burzikrediti.bg
Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67988/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-burzikreditibg

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Велико Търново
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
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Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/67987/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-veliko-tyrnovo

Детективски Услуги от Частен Детектив Иван Иванов- Изневярата и Предателството....
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
изневяра и развод-разследване,
издирва лица,справки,
Корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота,
Открива биологични родственици,
наблюдава деца и възрастни с подозрително поведение
-(алкохол,хазарт,наркотици)
Технически контрол-аудио,видео,сателитно наблюдение,
високотехнологично оборудване,
информационна киберсигурност,
съдействие при сделки с имоти-проверка.
Основната цел е:бързина,коректност,
качество и достоверност на събраната информация
и най-вече пълна Дискретност!!!
"Незабравяйте-онзи,който владее информацията ,контролира ситуацията"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;detective-fox@infojoker.bg
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/67986/detektivski-uslugi-ot-chasten-detektiv-ivan-ivanov--iznevyarata-i-predatelstvoto

Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Само Срещу лична карта !
Одобрение до 30 минути !
Без скрити такси !
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На равни месечни вноски ,
които се погасяват по банков път !
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/ 0879/32 35 35; 0879/37 32 32; burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67985/nay-byrzite-krediti-ot--500-do-1000-lv--na-burzikreditibg

Лесни и бързи пари Онлайн на burzikrediti.bg
Лесни и бързи пари Онлайн на burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67984/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-na-burzikreditibg

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на burzikrediti.bg
Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67983/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-burzikreditibg

Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Само Срещу лична карта !
Одобрение до 30 минути !
Без скрити такси !
На равни месечни вноски ,
които се погасяват по банков път !
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/ 0879/32 35 35; 0879/37 32 32; burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67982/nay-byrzite-krediti-ot--500-do-1000-lv--na-burzikreditibg

Prodavam tutun Virdjiniq Gold
Prodavam narqzan tutun Virdginiq Gold.Poradi niskata izkupna cena sum prenudena da obrabotvam i narqzvam tutuna.Preminal
prez parno-termichna obrabotka.Podhodqsht za pulnene na cigari.Mek pluten vkus i priqtna mirizma.Tutuna e parvo
kachestvo.Rabotim s kurierska firma.Poluchavate dostavkata na mqsto,vuv vskqka tochka na stranata.Cena:1kg-30lv.Nad
5kg-25lv.Gsm-0893784809 Galq
http://obiavidnes.com/obiava/67981/prodavam-tutun-virdjiniq-gold

Супер Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на burzikrediti.bg
Супер Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
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/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67980/super-byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-burzikreditibg

Лесни и бързи кредити на burzikrediti.bg
Лесни и бързи кредити на burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67979/lesni-i-byrzi-krediti-na-burzikreditibg

Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67978/byrzi-krediti-onlayn-ot-500-do-1000-lv-na-burzikreditibg

Товарни превози с бус
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/67977/tovarni-prevozi-s-bus

Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв. burzikrediti.bg
Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв. burzikrediti.bg
Бързи Ипотечени кредити от 3000 до 200 000лв.
С ипотека на недвижим имот.
Без такса за оценка на имота.
Без доказване на доходи.
Без такса управление на кредита.
Без промяна на лихвените условия.
Погасяване на заема предсрочно без наказателна лихва.
Срок за погасяване от 1м до 60м.
Усвояване до 3 дни.
За градовете София и Перник.
Разплащанята се извършват по банков път.
Тел: 0877999960;
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67975/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv-burzikreditibg
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Лесни и бързи пари Онлайн на burzikrediti.bg
Лесни и бързи пари Онлайн на burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67974/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-na-burzikreditibg

Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Само Срещу лична карта !
Одобрение до 30 минути !
Без скрити такси !
На равни месечни вноски ,
които се погасяват по банков път !
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/ 0879/32 35 35; 0879/37 32 32; burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67973/nay-byrzite-krediti-ot--500-do-1000-lv--na-burzikreditibg

Лесни и бързи пари Онлайн на burzikrediti.bg
Лесни и бързи пари Онлайн на burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67972/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-na-burzikreditibg

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на burzikrediti.bg
Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67971/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-burzikreditibg

Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Само Срещу лична карта !
Одобрение до 30 минути !
Без скрити такси !
На равни месечни вноски ,
които се погасяват по банков път !
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/ 0879/32 35 35; 0879/37 32 32; burzikrediti.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/67970/nay-byrzite-krediti-ot--500-do-1000-lv--na-burzikreditibg

Супер Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на burzikrediti.bg
Супер Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67969/super-byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-burzikreditibg

Лесни и бързи кредити на burzikrediti.bg
Лесни и бързи кредити на burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67968/lesni-i-byrzi-krediti-na-burzikreditibg

Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67967/byrzi-krediti-onlayn-ot-500-do-1000-lv-na-burzikreditibg

Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв. burzikrediti.bg
Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв. burzikrediti.bg
Бързи Ипотечени кредити от 3000 до 200 000лв.
С ипотека на недвижим имот.
Без такса за оценка на имота.
Без доказване на доходи.
Без такса управление на кредита.
Без промяна на лихвените условия.
Погасяване на заема предсрочно без наказателна лихва.
Срок за погасяване от 1м до 60м.
Усвояване до 3 дни.
За градовете София и Перник.
Разплащанята се извършват по банков път.
Тел: 0877999960;
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67966/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv-burzikreditibg

Лесни и бързи пари Онлайн на burzikrediti.bg
Лесни и бързи пари Онлайн на burzikrediti.bg
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само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67965/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-na-burzikreditibg

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на burzikrediti.bg
Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67964/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-burzikreditibg

гоблени
Продавам гоблени
тел: 0889172967
http://obiavidnes.com/obiava/67963/gobleni

Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Само Срещу лична карта !
Одобрение до 30 минути !
Без скрити такси !
На равни месечни вноски ,
които се погасяват по банков път !
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/ 0879/32 35 35; 0879/37 32 32; burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67962/nay-byrzite-krediti-ot--500-do-1000-lv--na-burzikreditibg

Дрехи Втора Употреба на едро внос от Скандинавия и САЩ
Дрехи Втора Употреба на едро внос от Скандинавия и САЩ
Екстра есен -12 лв/кг.
Есенен микс 1 - 6 лв/кг.
Есенен микс 2 - 3 лв/кг.
Зимни бали 500 кг. - 1.60 лв/кг.
Контакти: гр.Шумен
www.harmonycorporation.com
contact@harmonycorporation.com
0899 53 11 99
http://obiavidnes.com/obiava/67961/drehi-vtora-upotreba-na-edro-vnos-ot-skandinaviya-i-sasht

Лесни и бързи пари Онлайн на burzikrediti.bg
Лесни и бързи пари Онлайн на burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
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Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67960/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-na-burzikreditibg

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на burzikrediti.bg
Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67959/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-burzikreditibg

Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Само Срещу лична карта !
Одобрение до 30 минути !
Без скрити такси !
На равни месечни вноски ,
които се погасяват по банков път !
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/ 0879/32 35 35; 0879/37 32 32; burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67958/nay-byrzite-krediti-ot--500-do-1000-lv--na-burzikreditibg

Супер Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на burzikrediti.bg
Супер Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67957/super-byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-burzikreditibg

Лесни и бързи кредити на burzikrediti.bg
Лесни и бързи кредити на burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67956/lesni-i-byrzi-krediti-na-burzikreditibg

Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
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Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67955/byrzi-krediti-onlayn-ot-500-do-1000-lv-na-burzikreditibg

Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв. burzikrediti.bg
Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв. burzikrediti.bg
Бързи Ипотечени кредити от 3000 до 200 000лв.
С ипотека на недвижим имот.
Без такса за оценка на имота.
Без доказване на доходи.
Без такса управление на кредита.
Без промяна на лихвените условия.
Погасяване на заема предсрочно без наказателна лихва.
Срок за погасяване от 1м до 60м.
Усвояване до 3 дни.
За градовете София и Перник.
Разплащанята се извършват по банков път.
Тел: 0877999960;
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67954/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv-burzikreditibg

Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Само Срещу лична карта !
Одобрение до 30 минути !
Без скрити такси !
На равни месечни вноски ,
които се погасяват по банков път !
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/ 0879/32 35 35; 0879/37 32 32; burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67953/nay-byrzite-krediti-ot--500-do-1000-lv--na-burzikreditibg

Лаптоп Dell Latitude E6400 - Intel Core 2 Duo P8400 / 4GB RAM DDR2 / 160GB HDD SATA 410,00лв.
Лаптоп Dell Latitude E6400 - Intel Core 2 Duo P8400 / 4GB RAM DDR2 / 160GB HDD SATA - 410,00лв.
Дисплей: 14.1" (16:10) Wide 1280x800
Процесор: Intel Core 2 Duo Processor P8400, 2x 2,26Ghz (L2=3Mb Cache)
Рам памет: 4GB DDR2
Твърд диск: 160GB SATA
Видеокарта: Intel GMA 4500 - 1GB
Оптика: DVD-RW
Wi-Fi: ДА
Състояние: Перфектно ! Клас: ААА+
Интерфейс: USB - 3x, VGA - 1x,
Гаранция: 3 месеца
Цена: 410,00лв
*НОВ ВНОС ОТ ГЕРМАНИЯ !
Dell Latitude E6400 е с много здрав магнезиев корпус и стоманени панти, това съхранява компонентите много по-добре
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от обикновенната пластмаса !
Професионални лаптопи, с процесор Intel Core 2 Duo, с висока производителност и надеждност, леки и компактни.
> Работят перфектно с Windows 7, Windows 8, Ubuntu 12.10, Ubuntu 13.04 ...
> Окоплектовани са в кашони - буквално като чисто нови !
> Доставка до всяко едно населено място в България.
Контакти:
0899 83 94 82 - Глобул
052 600 740 - Виваком
088793 28 85 - Мтел
http://obiavidnes.com/obiava/67952/laptop-dell-latitude-e6400---intel-core-2-duo-p8400--4gb-ram-ddr2--160gb-hdd-s

Курсове за кандидат-студенти
Курсове за кандидат-студенти по български език и литература, математика, история, география, химия, биология,
английски, немски и италиански език.
Отлична методика на обучение, квалифицирани преподаватели с опит, малки групи или индивидуално (частни уроци),
висока успеваемост.
София – „Елина” - 986-69-66, 980-32-53, 0888-616-911.
За повече информация посетете: http://www.elina-av.com
http://obiavidnes.com/obiava/67951/kursove-za-kandidat-studenti

Курсове за матура
Курсове за матура по български език и литература, математика, история, география, химия, биология, английски, немски,
испански и италиански език.
Отлична методика на обучение, квалифицирани преподаватели с опит, малки групи или индивидуално (частни уроци),
висока успеваемост.
София – „Елина” - 986-69-66, 980-32-53, 0888-616-911.
За повече информация посетете: http://www.elina-av.com
http://obiavidnes.com/obiava/67950/kursove-za-matura

Курсове за 7 клас
Курсове за 7 клас по математика и български език и литература, отлична методика на обучение, квалифицирани
преподаватели с опит, малки групи или индивидуално, висока успеваемост.
София – „Елина” - 986-69-66, 980-32-53, 0888-616-911.
За повече информация посетете: http://www.elina-av.com
http://obiavidnes.com/obiava/67949/kursove-za-7-klas

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/67948/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

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
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www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/67947/sigurna-rabota

InSighting Relax Zone 16.09.2013
Мястото за антистрес и дълго жадуван релакс
Времето...за себе си
9, 16, 23 и 30 септември всеки (понеделник) - от 19 часа
Цикъл от релаксации : " Вселената на Цветовете "
Душ от топли цветове за просперитет и късмет във физическото измерение
Зелената вълна или установяване на балансьора в нас
Синьо-виолетова магия - пътешествие в неосезаеми реалности
Съзнание на дъгата аkа Преживяване на Цялостната личност
Какво е InSighting може да прочете още по темата:
http://www.insighting.bg
http://www.hypnoza.org
http://obiavidnes.com/obiava/67946/insighting-relax-zone--16092013

ДА СЕЛЕКТ-ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ
Детективи СЕЛЕКТ. Издирване на длъжници, биологични родители, укриващи се лица. Доказване на изневяра и вина.
ВЗЕМАНИЯ. Фирмени разследвания . Съдействие при бракоразводни дела. БЕЗПЛАТНА консултация. ОБАДЕТЕ СЕ :
+359898599187 или [уеб сайт] ДИСКРЕТНОСТ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ!!!Агенция СЕЛЕКТ, предлага всички
детективски и правни услуги. Консултация с адвокат и психолог. Изневери, фирмени и лични проблеми. Издирване на лица,
наблюдение и видеозаснемане . Корекност и Дискретност. Екип от професионалисти, ще реши вашият проблем. . . тел.
+359898599187, +35924176265. . . detektivi_select@abv. bg
http://obiavidnes.com/obiava/67945/da-selekt-detektivska-agenciya

АСВ СЕЛЕКТ-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ
ДОСЪДЕБНО И СЪДЕБНО СЪБИРАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ!!!! ИЗДИРВАНЕ И ПРЕГОВОРИ С ДЛЪЖНИЦИ
И ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛИ !!! [уеб сайт], или тел:+359895559353, +35924176265 Ние от АСВ Селект искаме да ви
предложим извънсъдебна и съдебна помощ при нежелание от страна на Ваши длъжници да заплатят просрочените си
задължения. Даваме преимущество на срещите "лице в лице" с длъжниците, както и индивидуалният подход към всеки
конкретен казус. АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ " СЕЛЕКТ " е с предмет на дейност извънсъдебно събиране
на вземания, цесиране на задължения. Специалисти сме в издирването на укриващи се длъжници и лизингополучатели.
Агенцията се съобразява изцяло с особеностите на българското законодателство.
http://obiavidnes.com/obiava/67944/asv-selekt-agenciya-za-sybirane-na-vzemaniya

Професионални курсове
Дистанционен курс и свидетелство за придобита квалификация по специалностите: Кофражи, Армировка и бетон,
Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, Строително дърводелство, Строител – монтажник,
Монтажник на ВиК мрежи, Електромонтьор.
http://obiavidnes.com/obiava/67943/profesionalni-kursove

Качествен ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ от Вносителя
Планет Строй 2008 ООД предлага:
******* ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ, 1-во качество-топола, черен и кафяв филм, фенолово WBP лепило:
18х1220х2440мм;
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20х1220х2440мм;
21х1220х2440мм.
****** Вилици – поцинковани;
****** ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ОСБ /OSB/ плоскости:
9х1220х2440мм
11х1220х2440мм
15х1220х2440мм
18х1220х2440мм
ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА!
Складови бази във Варна и София
0884266912; 0888416733; 02/9310348;
www.shperplat.com
www.vodoustoichivshperplat.com
www.osbbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67942/kachestven-vodoustoychiv-shperplat-ot-vnositelya

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на burzikrediti.bg
Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67941/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-burzikreditibg

Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Само Срещу лична карта !
Одобрение до 30 минути !
Без скрити такси !
На равни месечни вноски ,
които се погасяват по банков път !
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/ 0879/32 35 35; 0879/37 32 32; burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67940/nay-byrzite-krediti-ot--500-do-1000-lv--na-burzikreditibg

Алуминиеви парапети- 65 лв с ДДС и монтаж
ПРОМОЦИЯ
АЛУМИНИЕВИ ПАРАПЕТИ-от 65ЛВ/Л.М. С МОНТАЖ,
КОВАНО ЖЕЛЯЗО-ПАРАПЕТИ-80ЛВ/Л.М. С МОНТАЖ;
ЕВРО СТРОЙ ИНВЕСТ БГ ЕООД
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предлага проектиране, изработка и монтаж на
Aлуминиеви парапети за стълбища и тераси .
При поръчка на парапети изработени от алуминий, вие получавате продукт с високо качество, което отговаря на всички
европейски стандарти.
Алуминиеви парапети може да се използват както на закрито, така и на открито, не изискват никакви специални грижи,
имат висока якост и устойчивост на влага и температурни промени.
Предлагаме ви -бърз и качествен монтаж, разнообразие на модели и цветове
Парапети, порти, огради, тенти, решетки и врати от ковано желязо
Най-добрите цени на пазара .
Хит цени-уверете се сами.
За количество отстъпки.
адрес: гр.Варна , колхозен пазар, ул.Георги Бенковски 83
www.parapetite.alle.bg
www.kovanojeliazo.alle.bg
е-mail:
parapeti@dir.bg
kovano.jeliazo@dir.bg
0894 294955 ; 0899 560077
http://obiavidnes.com/obiava/67939/aluminievi-parapeti--65-lv-s-dds-i-montaj

Товарни превози
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/60971/tovarni-prevozi

"КУПУВАМЕ" ЕАД АД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ
РЕГИОНИ НА СТРАНАТА !!!
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
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.
Какво предлагаме на своите клиенти:
В рамките на 1 ЧАС осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
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настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
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 ние сме Вашето решение с
компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83
Приемаме обаждания след работно време и в почивни дни !!!
http://obiavidnes.com/obiava/67938/kupuvame-ead-ad-ood-eood-sys-zadyljeniya--za-firmi-ot-vsichki-regioni-na-stra

Електровъдица за работа в частни водоеми
Електровъдица за работа в частни водоеми Албатрос 333 - руска.
http://obiavidnes.com/obiava/67937/elektrovydica-za-rabota-v-chastni-vodoemi

Продавам металотърсач PI, PIC контролер, дискриминация
Продавам металотърсач PI, PIC контролер, дискриминация
http://obiavidnes.com/obiava/67936/prodavam-metalotyrsach-pi-pic-kontroler-diskriminaciya
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