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Слушалки Plantronics GAMECOM 788
Слушалки Plantronics GAMECOM 788, микрофон, Surround 7.1, с игри подарък (Guncraft и Eve Rubicon), черни
http://obiavidnes.com/obiava/92488/slushalki-plantronics-gamecom-788

Слушалки Plantronics RIG FLEX
Слушалки Plantronics RIG FLEX, черни
http://obiavidnes.com/obiava/92487/slushalki-plantronics-rig-flex

Калъф тип джоб Tom Tailor (115829) size L
Калъф тип джоб Tom Tailor (115829) size L, син
http://obiavidnes.com/obiava/92482/kalyf-tip-djob-tom-tailor-115829-size-l

Калъф тип джоб Tom Tailor Classic Beauty
Калъф тип джоб Tom Tailor Classic Beauty, size L, черенBlack
http://obiavidnes.com/obiava/92481/kalyf-tip-djob-tom-tailor-classic-beauty

Изкупува в София коли
Купува коли за скрап/бракуване/ на място за София, издава веднага документи за дерегистрация в КАТ и данъчна служба,
плаща на място, има възможност в рамките на деня, работим без почивен ден.
тел 02/9465436, 02/4410524,
M tel-0887901663
Globul-0898980369
Vivatel- 0876029495
http://obiavidnes.com/obiava/92583/izkupuva-v-sofiya-koli

Калъф тип джоб Tom Tailor Classic
Калъф тип джоб Tom Tailor Classic, size М, кафяв
http://obiavidnes.com/obiava/92480/kalyf-tip-djob-tom-tailor-classic

Предлагаме инкубатори
Предлагаме инкубатори полуавтоматични,с капацитет за
35 яйца,55, 75, 100, 150,и 200 яйца на изгодни цени!
Температурата се регулира с прецизен терморегулатор.
За повече информация посетете
нашият сайт: www.inkubatorbg.alle.bg , или се
обадете на 0888291498, Skype - krasi0012.
http://obiavidnes.com/obiava/92582/predlagame-inkubatori

Калъф тип джоб Tom Tailor Crumpled Colors
Калъф тип джоб Tom Tailor Crumpled Colors, size М, Silver
http://obiavidnes.com/obiava/92479/kalyf-tip-djob-tom-tailor-crumpled-colors

Калъф тип джоб Tom Tailor
Калъф тип джоб Tom Tailor, size L, жълт
http://obiavidnes.com/obiava/92478/kalyf-tip-djob-tom-tailor

Switch MikroTik CRS109-8G-1S-2HnD-IN
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Switch MikroTik CRS109-8G-1S-2HnD-IN, 2.4GHz Wireless N (1000mW), 8 Port 1000Mbps, 1x SFP, PoE
http://obiavidnes.com/obiava/92523/switch-mikrotik-crs109-8g-1s-2hnd-in

Идва време за люпене
Празнична промоция 30%
Инкубатор полуавтоматичен 40 бр. яйца, аналогов теморегулатор и лабораторен термометър от 160 на 110 лв.
Инкубатор полуавтоматичен 60 бр. яйца, аналогов теморегулатор и лабораторен термометър от 190 на 130 лв.
Инкубатор полуавтоматичен 80 бр. яйца, аналогов теморегулатор и лабораторен термометър от 260 на 180 лв.
Инкубатор автоматичен 40бр. яйца, аналогов теморегулатор и лабораторен термометър от 240 на 160 лв.
Инкубатор автоматичен 60бр. яйца, аналогов теморегулатор и лабораторен термометър от 270 на 190 лв.
Инкубатор полуавтоматичен 40 бр. яйца,снабден с прецизен терморегулатор с PIC контролер и дисплей (плюс- минус 0,1
градуса) от 190 на 130 лв.
Инкубатор полуавтоматичен 60 бр. яйца,снабден с прецизен терморегулатор с PIC контролер и дисплей (плюс- минус 0,1
градуса) от 280 на 200лв.
Инкубатор автоматичен 40 бр. яйца,снабден с прецизен терморегулатор с PIC контролер и дисплей(плюс- минус 0,1
градуса) от 280 на 200 лв.
Инкубатор автоматичен 60 бр. яйца,снабден с прецизен терморегулатор с PIC контролер и дисплей(плюс- минус 0,1
градуса) от 340на 240лв.
Терморегулатор - аналогов от 35 на 20 лв.
Тррморегулатор - PIC контролер от 60 на 45 лв.
Реле за време - аналогово (включва и изключва моторчето, което върти яйцата) от35 на 20 лв.
Реле за време - PIC контролер(включва и изключва моторчето, което върти яйцата) от 60 на 45 лв.
ДОБРИЯ СТОПАНИН МИСЛИ ОТ РАНО!
http://obiavidnes.com/obiava/92581/idva-vreme-za-lyupene

Идва време за люпене
Празнична промоция 30%
Инкубатор полуавтоматичен 40 бр. яйца, аналогов теморегулатор и лабораторен термометър от 160 на 110 лв.
Инкубатор полуавтоматичен 60 бр. яйца, аналогов теморегулатор и лабораторен термометър от 190 на 130 лв.
Инкубатор полуавтоматичен 80 бр. яйца, аналогов теморегулатор и лабораторен термометър от 260 на 180 лв.
Инкубатор автоматичен 40бр. яйца, аналогов теморегулатор и лабораторен термометър от 240 на 160 лв.
Инкубатор автоматичен 60бр. яйца, аналогов теморегулатор и лабораторен термометър от 270 на 190 лв.
Инкубатор полуавтоматичен 40 бр. яйца,снабден с прецизен терморегулатор с PIC контролер и дисплей (плюс- минус 0,1
градуса) от 190 на 130 лв.
Инкубатор полуавтоматичен 60 бр. яйца,снабден с прецизен терморегулатор с PIC контролер и дисплей (плюс- минус 0,1
градуса) от 280 на 200лв.
Инкубатор автоматичен 40 бр. яйца,снабден с прецизен терморегулатор с PIC контролер и дисплей(плюс- минус 0,1
градуса) от 280 на 200 лв.
Инкубатор автоматичен 60 бр. яйца,снабден с прецизен терморегулатор с PIC контролер и дисплей(плюс- минус 0,1
градуса) от 340на 240лв.
Терморегулатор - аналогов от 35 на 20 лв.
Тррморегулатор - PIC контролер от 60 на 45 лв.
Реле за време - аналогово (включва и изключва моторчето, което върти яйцата) от35 на 20 лв.
Реле за време - PIC контролер(включва и изключва моторчето, което върти яйцата) от 60 на 45 лв.
ДОБРИЯ СТОПАНИН МИСЛИ ОТ РАНО!
http://obiavidnes.com/obiava/92580/idva-vreme-za-lyupene

Switch MikroTik CRS125-24G-1S-2HnD-IN
Switch MikroTik CRS125-24G-1S-2HnD-IN, 2.4GHz Wireless N (1000mW), 24 Port 1000Mbps, 1x SFP, PoE, USB
http://obiavidnes.com/obiava/92522/switch-mikrotik-crs125-24g-1s-2hnd-in

Switch MikroTik CRS125-24G-1S-IN (Desktop)
Switch MikroTik CRS125-24G-1S-IN (Desktop), 24 Port 1000Mbps, 1x SFP, PoE, USB
http://obiavidnes.com/obiava/92519/switch-mikrotik-crs125-24g-1s-in-desktop
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Switch MikroTik CRS125-24G-1S-RM (Rackmount)
Switch MikroTik CRS125-24G-1S-RM (Rackmount), 24 Port 1000Mbps, 1x SFP, PoE, USB
http://obiavidnes.com/obiava/92518/switch-mikrotik-crs125-24g-1s-rm-rackmount

Switch MikroTik RB260GS
Switch MikroTik RB260GS, 5 Port 1000Mbps, 1x SFP, PoE
http://obiavidnes.com/obiava/92517/switch-mikrotik-rb260gs

Пречиствател на въздух с озонатор идр.
Пречиствател на въздух с озонатор идр.
Пречиствател на въздух с UV бактерицидна лампа, йонизатор, озонатор и
НЕРА филтър, с дистанционно управление-Модел : Air Purifier 9079F
Перлагаме Ви нов артикул за пречистване на въздуха във вашият офис ,кабинет или дом.Можеда се постави и
на стената.
1. Използва принципа на изпускане на електрони под действието на
високо напрежение за получаване на отрицателни йони и активен кислород , посредством ултравиолетово
лъчение бързо унищожаващи бактерии, вируси, акари и други
микроорганизми, ефектно предотвратяват заболяванията предавани по въздушен път.
2. Неутрализира вредните газове, абсорбира и отстранява цигарения дим, а така също и други миризми,
правейки въздуха чист и свеж.
3. UV лъчението се използва за предотвратяване на разпространение на
заболяванията, като унищожава бактериите прихванати в НЕРА филтъра.
4. Вградения вентилатор с две степени на работа (за по-малки и
по-големи , за по-чисти или по-замърсени помещения) ускорява разнасянето на заредените частици в целия
обем на помещението.
5. Използването на специален въздушен филтър – двуслоен /един слой с
активен въглен и един слой с НЕРА филтър , гарантира захващането на частици с големина –
0.03микрона.
6. Комбинацията от UV лампа и HEPA филтър се счита за най ефективния метод за
премахването на алергени, вируси, миризми, лек прах и други твърди частици.
7. Ефективно прихваща много замръсители, в това число и летливи
органични съединения, миризми, цигарен дим и микроорганизми.
Захранване: 220V/50Hz
Ел.консумация: номинална 40 W
Цена210лв
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
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http://obiavidnes.com/obiava/92579/prechistvatel-na-vyzduh-s-ozonator-idr

ЧЕХИЯ ЛЕГАЛНА РАБОТА С ДОГОВОР ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО БЕЗ
КОМИСИОН
БЕЗ ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ С ДОГОВОР ЗАКОННО В ЧЕХИЯ. ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства за
европалети,пекарна,пералня,печатница,бирена фабрика,шоколадова фабрика,заводи,цехове,фабрики,складове,завод за
авточасти,цех за пакетиране на кайма,цех за пластмасови бутилки,цех за млечни продукти,цех за боядисване на
джанти,цех за ламинат,сервиз за гуми,склад за хранителни продукти,склад за плодове и зеленчуци,склад за перилни
препарати и много други позиции ТД,осигуровки,заплата 650-750 евро.Строители всички специалности и общи
работници,заварчици СО2,аргон и други работни места заплата 800-1200 евро,ТД,осигуровки.За всички работни места
седмичен аванс 1000 крони,еквивалент на 40 евро. Работи се с Договор по Чешкото законодателство и стажа се
признава в България.Чехия е страна с нисък стандарт.Език не е задължителен.Подсигурени квартири. Гарантирано
посрещане,настаняване,започване на работа,получаване на възнаграждението. За контакти работни дни от 9 до 16 ч.на
тел- 0886090826
http://obiavidnes.com/obiava/92578/chehiya-legalna-rabota-s-dogovor-po-cheshkoto-zakonodatelstvo-bez-komision

Switch MikroTik RB260GSP
Switch MikroTik RB260GSP, 5 Port 1000Mbps, 1x SFP, PoE in/out
http://obiavidnes.com/obiava/92516/switch-mikrotik-rb260gsp

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/91992/tovarni-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/59437/tovarni-prevozi

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
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http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/61018/tovarni-prevozi

Товарни превози с бус до 1500 кг
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/60986/tovarni-prevozi-s-bus-do-1500-kg

MikroTik mAP 2n
MikroTik mAP 2n, 2.4GHz, Wireless N, 2x RJ45, USB
http://obiavidnes.com/obiava/92512/mikrotik-map-2n

Инкубатори-Люпилни автоматични до 200броя яйца
Инкубатори
полуавтоматични
тип
люлка
и
автоматични
с
дистанционно
управление
за
18яйца,35яйца,55яйца,75яйца,100яйца,150яйца и 200яйца. Поемаме гаранция за своите инкубатори за един сезон.Начина за
употреба е лесен дори за начинаещти клиенти.Инкубаторите са предназначени за домашна употреба.На люлката няма
гнезда поради това може да се слагат всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с
цифров дисплей с точност до 0.01градуса.Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната.Заповядайте на
сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.За връзка с нас - 0988886086.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/92577/inkubatori-lyupilni-avtomatichni-do-200broya-yayca

MikroTik RB2011UiAS-2HnD-IN
MikroTik RB2011UiAS-2HnD-IN, 2.4GHz, Wireless N, 1000mW, 5x Gbit RJ45 + 5x RJ45, SFP, microUSB
http://obiavidnes.com/obiava/92511/mikrotik-rb2011uias-2hnd-in

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/92576/30-50-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.

Страница 5/51

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

28.12.2014

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/92575/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

MikroTik RB951-2n
MikroTik RB951-2n, 2.4GHz, Wireless N, 5x RJ45
http://obiavidnes.com/obiava/92510/mikrotik-rb951-2n

MikroTik RB951G-2HnD
MikroTik RB951G-2HnD, 2.4GHz, Wireless N, 1000mW, 5x Gbit RJ45, USB
http://obiavidnes.com/obiava/92509/mikrotik-rb951g-2hnd

MikroTik RB951Ui-2HnD
MikroTik RB951Ui-2HnD, 2.4GHz, Wireless N, 1000mW, 5x RJ45, USB
http://obiavidnes.com/obiava/92508/mikrotik-rb951ui-2hnd

MikroTik SXT SA5 ac
MikroTik SXT SA5 ac, 5GHz, 540Mbps Wireless AC, 13dBi antenna, 1300mW, Gbit LAN, USB
http://obiavidnes.com/obiava/92496/mikrotik-sxt-sa5-ac

Слушалки HAMA Neon Blue
Слушалки HAMA Neon Blue, черно/cини
http://obiavidnes.com/obiava/92495/slushalki-hama-neon-blue

Слушалки HAMA Neon Green
Слушалки HAMA Neon Green, зелени
http://obiavidnes.com/obiava/92494/slushalki-hama-neon-green

Слушалки HAMA Neon Orange
Слушалки HAMA Neon Orange, черно/оранжеви
http://obiavidnes.com/obiava/92493/slushalki-hama-neon-orange

Слушалки HAMA Neon Pink
Слушалки HAMA Neon Pink, розови
http://obiavidnes.com/obiava/92490/slushalki-hama-neon-pink

Слушалки Plantronics GAMECOM 318
Слушалки Plantronics GAMECOM 318, микрофон, черни
http://obiavidnes.com/obiava/92489/slushalki-plantronics-gamecom-318

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

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
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Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/92574/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

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

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.
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НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/92573/izkupuvame-eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-solidarnata-ot

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

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
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дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/92572/izkupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata-otgovornost-za-

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

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
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Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/92571/pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya---predlagame-perfektno-sydeystvie-za-

Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски
баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM
0882870171 http://photokoev.site90/ net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/92570/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски
баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM
0882870171 http://photokoev.site90/ net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/92569/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

PRETOR GROUP-Купуваме
несъстоятелност.

АД

ЕАД

ООД

ЕООД

със

задължения,пред

фалит

или

PRETOR GROUP-КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД със задължения-Изкупуваме активи на фирми преди изпадане във
фалит или несъстоятелност.
Ние работим в сътрудничество с едни от най-добрите адвокати в София, Пловдив, Варна, Русе, Бургас, Добрич, Враца и
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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.
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 нов собственик на Вашата фирма , ново седалище и адрес за кореспонденция - извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Освобождаваме Ви от финансова,Юридическа и Солидарна отговорност.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
PRETOR GROUP
тел. за контакт 0892918797
http://kpd-bg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/92568/pretor-group-kupuvame-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniyapred-falit-ili-nesystoyateln

PRETOR GROUP-Продажба на фирма-АД ЕАД / ЕООД ООД-Прехвърляне на дружествени
дялове.
PRETOR GROUP-КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД със задължения-Изкупуваме активи на фирми преди изпадане във
фалит или несъстоятелност.
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.
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 нов собственик на Вашата фирма , ново седалище и адрес за кореспонденция - извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Освобождаваме Ви от финансова,Юридическа и Солидарна отговорност.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
PRETOR GROUP
тел. за контакт 0892918797
http://kpd-bg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/92567/pretor-group-prodajba-na-firma-ad-ead--eood-ood-prehvyrlyane-na-drujestveni-dyalo
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Детективска агенция Авалон- 24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери, издирване, биологични родители,
наблюдение, справки, помощ на родители с трудни деца,
полиграф, технически средства, консултация с адвокат и…
Бързи, качествени, професионални детективски услуги.
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент, гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти:
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/92566/detektivska-agenciya-avalon--24ch-diskretni-detektivski-uslugi

ЧЕХИЯ - НАБИРА РАБОТНИЦИ
Работници за Чехия - мъже , жени , семейства до 55 години :
- Складови работници : пакетиране и сортиране на хранителни и нехранителни продукти .
- Заводи за производство на пластмасови изделия , за перилни и почистващи препарати .
- Селско стопанство и животновъдство .
- Пивоварни заводи : "Козел" , " Гамбринус ", " Старопрамен " , " Крушовице”.
- Цехове за сандвичи и салати , фабрики за парфюми и бисквити , цех за кисело мляко , завод за шоколад .
- Складове на Кауфланд, Билла, Теско, Глобус, Алберт , Лидл .
- Птицекланица , фабрика за пастет .
- Строителство широкоспектърен профил .
- Общи работници в строителството .
- Заварчици на СО2 , аргон , електрод .
- Шлосери .
- Ел. техници .
- Електрокаристи .
Заплата от 700 – 1400 евро , в зависимост от позицията. Трудов договор , социални и здравни осигуровки по чешкото
законодателство поети от работодателя, които се признават и в България. Седмичен аванс от 40 - 60 евро, заплатата
е на следващия месец от 10 - 20 число за предходния . Не се изисква опит и владеенето на език . Осигурена квартира ,
към някои от позициите е безплатна. Работата не е сезонна , а постоянна . Готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39 , 00420 777 073 926
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/92565/chehiya---nabira-rabotnici

Предлагаме инкубатори
Предлагаме инкубатори полуавтоматични,с капацитет за
35 яйца,55, 75, 100, 150,и 200 яйца на изгодни цени!
Температурата се регулира с прецизен терморегулатор.
За повече информация посетете
нашият сайт: www.inkubatorbg.alle.bg , или се
обадете на 0888291498, Skype - krasi0012.
http://obiavidnes.com/obiava/92564/predlagame-inkubatori

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
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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/92563/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/92562/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски
баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM
0882870171 http://photokoev.site90/ net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/92561/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА РАБОТИМ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И
КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.(бел.) Чехия е държава със стабилна и развита
промишленост.Безработицата не надвишава средните стойности за европейските икономики.България и Чехия имат
хармонизирано трудово законодателство.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Всичко това прави трудовия й пазар привлекателен за
българите търсещи работа в чужбина.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За информация и записване
само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/92553/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva--rabotim-bez-posrednici-i-komision-v-byl

ЧЕХИЯ-ДЪЛГОСРОЧНА,ГАРАНТИРАНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА(БЕЗ
КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ)
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.(бел.) Чехия е държава със стабилна и развита
промишленост.Безработицата не надвишава средните стойности за европейските икономики.България и Чехия имат
хармонизирано трудово законодателство.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Всичко това прави трудовия й пазар привлекателен за
българите търсещи работа в чужбина.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За информация и записване
само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/92560/chehiya-dylgosrochnagarantirana-rabota-za-myjejeni-i-semeystvabez-komision-v-byl
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ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА РАБОТА В ЧЕХИЯ-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.(бел.) Чехия е държава със стабилна и развита
промишленост.Безработицата не надвишава средните стойности за европейските икономики.България и Чехия имат
хармонизирано трудово законодателство.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Всичко това прави трудовия й пазар привлекателен за
българите търсещи работа в чужбина.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За информация и записване
само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/92559/podbor-na-personal-za-rabota-v-chehiya-bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ЛЕГАЛНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.(бел.) Чехия е държава със стабилна и развита
промишленост.Безработицата не надвишава средните стойности за европейските икономики.България и Чехия имат
хармонизирано трудово законодателство.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Всичко това прави трудовия й пазар привлекателен за
българите търсещи работа в чужбина.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За информация и записване
само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/92558/chehiya-legalna-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.(бел.) Чехия е държава със стабилна и развита
промишленост.Безработицата не надвишава средните стойности за европейските икономики.България и Чехия имат
хармонизирано трудово законодателство.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Всичко това прави трудовия й пазар привлекателен за
българите търсещи работа в чужбина.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За информация и записване
само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/92557/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-i-posrednici-v

ПРЕДЛАГАМЕ РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.(бел.) Чехия е държава със стабилна и развита
промишленост.Безработицата не надвишава средните стойности за европейските икономики.България и Чехия имат
хармонизирано трудово законодателство.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Всичко това прави трудовия й пазар привлекателен за
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българите търсещи работа в чужбина.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За информация и записване
само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/92556/predlagame-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ГАРАНТИРАНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.(бел.) Чехия е държава със стабилна и развита
промишленост.Безработицата не надвишава средните стойности за европейските икономики.България и Чехия имат
хармонизирано трудово законодателство.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Всичко това прави трудовия й пазар привлекателен за
българите търсещи работа в чужбина.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За информация и записване
само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/92555/chehiya-garantirana-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-i-posrednici-v-by

СИГУРНА РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.(бел.) Чехия е държава със стабилна и развита
промишленост.Безработицата не надвишава средните стойности за европейските икономики.България и Чехия имат
хармонизирано трудово законодателство.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Всичко това прави трудовия й пазар привлекателен за
българите търсещи работа в чужбина.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За информация и записване
само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/92554/sigurna-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА РАБОТИМ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И
КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.(бел.) Чехия е държава със стабилна и развита
промишленост.Безработицата не надвишава средните стойности за европейските икономики.България и Чехия имат
хармонизирано трудово законодателство.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Всичко това прави трудовия й пазар привлекателен за
българите търсещи работа в чужбина.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За информация и записване
само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/92552/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva--rabotim-bez-posrednici-i-komision-v-byl

ЧЕХИЯ-ДЪЛГОСРОЧНА,ГАРАНТИРАНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА(БЕЗ
КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ)
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
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ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.(бел.) Чехия е държава със стабилна и развита
промишленост.Безработицата не надвишава средните стойности за европейските икономики.България и Чехия имат
хармонизирано трудово законодателство.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Всичко това прави трудовия й пазар привлекателен за
българите търсещи работа в чужбина.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За информация и записване
само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/92551/chehiya-dylgosrochnagarantirana-rabota-za-myjejeni-i-semeystvabez-komision-v-byl

ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА РАБОТА В ЧЕХИЯ-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.(бел.) Чехия е държава със стабилна и развита
промишленост.Безработицата не надвишава средните стойности за европейските икономики.България и Чехия имат
хармонизирано трудово законодателство.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Всичко това прави трудовия й пазар привлекателен за
българите търсещи работа в чужбина.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За информация и записване
само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/92550/podbor-na-personal-za-rabota-v-chehiya-bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ЛЕГАЛНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.(бел.) Чехия е държава със стабилна и развита
промишленост.Безработицата не надвишава средните стойности за европейските икономики.България и Чехия имат
хармонизирано трудово законодателство.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Всичко това прави трудовия й пазар привлекателен за
българите търсещи работа в чужбина.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За информация и записване
само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/92549/chehiya-legalna-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.(бел.) Чехия е държава със стабилна и развита
промишленост.Безработицата не надвишава средните стойности за европейските икономики.България и Чехия имат
хармонизирано трудово законодателство.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Всичко това прави трудовия й пазар привлекателен за
българите търсещи работа в чужбина.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За информация и записване
само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/92548/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-i-posrednici-v

Страница 17/51

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

28.12.2014

ПРЕДЛАГАМЕ РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.(бел.) Чехия е държава със стабилна и развита
промишленост.Безработицата не надвишава средните стойности за европейските икономики.България и Чехия имат
хармонизирано трудово законодателство.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Всичко това прави трудовия й пазар привлекателен за
българите търсещи работа в чужбина.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За информация и записване
само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/92547/predlagame-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ГАРАНТИРАНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.(бел.) Чехия е държава със стабилна и развита
промишленост.Безработицата не надвишава средните стойности за европейските икономики.България и Чехия имат
хармонизирано трудово законодателство.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Всичко това прави трудовия й пазар привлекателен за
българите търсещи работа в чужбина.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За информация и записване
само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/92546/chehiya-garantirana-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-i-posrednici-v-by

СИГУРНА РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.(бел.) Чехия е държава със стабилна и развита
промишленост.Безработицата не надвишава средните стойности за европейските икономики.България и Чехия имат
хармонизирано трудово законодателство.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Всичко това прави трудовия й пазар привлекателен за
българите търсещи работа в чужбина.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За информация и записване
само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/92545/sigurna-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-v-bylgariya

Гювеч троянска керамика 2л.
Гювечът е изцяло ръчна изработка, двойно глазиран, с безоловна глазура за здравословно хранене. Подходящ е за готвене
на ястия във фурна, без ограничения в температурата на готвене. Подходящ за миене в миялна. Разгледайте интернет
сайта ни за повече информация. Изцяло ръчно изработена и изрисувана керамика. Доставяме с куриер до всички точки на
страната
http://obiavidnes.com/obiava/92544/gyuvech-troyanska-keramika-2l

ЧЕХИЯ ПОСТОЯННА РАБОТА С ДОГОВОР ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО БЕЗ
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КОМИСИОН
БЕЗ ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ НА ЗАКОНЕН СТАТУТ С ДОГОВОР В ЧЕХИЯ. ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства за
печатница,пекарна,пералня,европалети,заводи,цехове,фабрики,складове,бирена фабрика,шоколадова фабрика,завод за
авточасти,цех за пакетиране на кайма,цех за боядисване на джанти,цех за млечни продукти,цех за пластмасови
бутилки,цех за ламинат,сервиз за гуми,склад за хранителни продукти,склад за плодове и зеленчуци,склад за перилни
препарати и много други позиции ТД,осигуровки,заплата 650-750 евро.Строители всички специалности и общи
работници,заварчици СО2,аргон и други работни места заплата 800-1200 евро,ТД,осигуровки.За всички работни места
седмиче аванс 1000 крони,еквивалент на 40 евро. Работи се с Договор по Чешкото законодателство и стажа се признава
в България.Чехия е страна с нисък стандарт.Език не е задължителен.Подсигурени квартири.
Гарантирано
посрещане,настаняване,започване на работа,получаване на възнаграждението. За контакти работни дни от 9 до 16 ч.на
тел- 0886090826
http://obiavidnes.com/obiava/92543/chehiya-postoyanna-rabota-s-dogovor-po-cheshkoto-zakonodatelstvo-bez-komision

ЧЕХИЯ - СТРОИТЕЛИ И ЗАВАРЧИЦИ
Строители и заварчици за Чехия :
- Зидари - 5 евро/час
- Фаянс , теракот - 6 евро/час
- Топлоизолация - 10 евро на квадрат
- ВиК - 5 евро/час
- Гипсокартон - 6 евро/час
- Шпакловка - 6 евро/час
- Арматура - 4.5 евро/час
- Ел.техници - 5 евро/час
Заварчици:
- Електродъгово - 5 евро/час
- СО2 - от 5 - 7 евро/час
- Аргон - от 6 до 8 евро/час
Трудов договор, осигуровки, аванси до заплата, осигурена квартира. Не се изисква език . Заминаване всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39 , 00420 777 073 926
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/92542/chehiya---stroiteli-i-zavarchici

ЧЕХИЯ - НАБИРА РАБОТНИЦИ
Работници за Чехия - мъже , жени , семейства до 55 години :
- Складови работници : пакетиране и сортиране на хранителни и нехранителни продукти .
- Заводи за производство на пластмасови изделия , за перилни и почистващи препарати .
- Селско стопанство и животновъдство .
- Пивоварни заводи : "Козел" , " Гамбринус ", " Старопрамен " , " Крушовице”.
- Цехове за сандвичи и салати , фабрики за парфюми и бисквити , цех за кисело мляко , завод за шоколад .
- Складове на Кауфланд, Билла, Теско, Глобус, Алберт , Лидл .
- Птицекланица , фабрика за пастет .
- Строителство широкоспектърен профил .
- Общи работници в строителството .
- Заварчици на СО2 , аргон , електрод .
- Шлосери .
- Ел. техници .
- Електрокаристи .
Заплата от 700 – 1400 евро , в зависимост от позицията. Трудов договор , социални и здравни осигуровки по чешкото
законодателство поети от работодателя, които се признават и в България. Седмичен аванс от 40 - 60 евро, заплатата
е на следващия месец от 10 - 20 число за предходния . Не се изисква опит и владеенето на език . Осигурена квартира ,
към някои от позициите е безплатна. Работата не е сезонна , а постоянна . Готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39 , 00420 777 073 926
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/92541/chehiya---nabira-rabotnici
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Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме
Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
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+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/92540/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

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

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
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реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/92539/pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya---predlagame-perfektno-sydeystvie-za-

Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски
баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM
0882870171 http://photokoev.site90/ net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/92538/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски
баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM
0882870171 http://photokoev.site90/ net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/92537/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски
баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM
0882870171 http://photokoev.site90/ net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/92536/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/92535/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
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http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/92534/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/92533/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

**0882551735*** -фини шпакловки,4лв,.ДОГОВАРЯНЕ НА ЦЕНИТЕ,без почвен ден
0882551735,ДОКАЗАНО КАЧЕСТВО.
фини шпакловки.
гипсова шпакловка.
латекс.
топлоизолация.
обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
минерална мазилка.
влачена мазилка.
селиконова мазилка.
пръскана мазилка и др.
замазки.
зидария зида и тераси и преградни стени.
качествено,корекно,цени на място.
започване веднага,БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН.
http://obiavidnes.com/obiava/92532/0882551735--fini-shpaklovki4lvdogovaryane-na-cenitebez-pochven-den

Работници за Кауфланд, Теско, Билла за Чехия и Словакия
Набираме складови работници и електрокаристи за веригите магазини Кауфланд, Теско, Билла, Пенни Маркет. Работата
не е сезонна, а постоянна и търсим сериозни и отговорни хора. Не е задължително владеенето на език. Получавате 100%
гаранция за сигурност и коректност от наша страна. Фирмата е със седалище ЧЕХИЯ, Praha,
http://obiavidnes.com/obiava/92531/rabotnici-za-kaufland-tesko-billa-za-chehiya-i-slovakiya

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
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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/92530/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/92529/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Безплатна вечеря в Хотел Аквая * * * гр. Велико Търново
“Нищо не може да замени добре подбраните, искрени и казани навреме и на място, думи на похвала. Те са напълно
безплатни, а струват цяло състояние.”Sam Walton
Велико Търново е град, предлагащ разнообразие от културно-исторически забележителности, утвърдил се като главна
туристическа дестинация на българи и чужденци.
Хотел Аквая * * * разполага с ресторант и механа. За гостите, желаещи да се насладят на престоя в града и да се
оттърсят от натрупаното напрежение, предлагаме и допълнителни услуги като сауна, джакузи, фитнес зала, билярд,
тенис на маса и др.
Една от зимните ни промоции - За ВСЯКА НОЩУВКА получавате БЕЗПЛАТНА ВЕЧЕРЯ ! или КОМПЛИМЕНТ (салата,
аперетив и мин. вода)
За повече информация, посетете нашия сайт: http://akvaya.com
Телефон: 062 620 224; 062 519 200 ; 0889 044 744; 0884 099 399
Адрес: ул. "Любен Каравелов" 40
http://obiavidnes.com/obiava/92528/bezplatna-vecherya-v-hotel-akvaya----gr-veliko-tyrnovo

електровъдица GolsenFish 2
Продавам електровъдица с микропроцесорно управление GoldenFish 2.
Регулиране на честотата (20 - 250Hz) което я прави подходяща и за зимен риболов.
Регулиране на мощността, изходно напрежение до 900в импулс.
Уреда има вградена температурна защита от прегряване.
Захранване акомулатор 12волта.
Обхват на уреда над 15м зависимост от зададената мощност.
Цена - 450 лв. гаранция 1 година, доставка с еконт експрес.
http://obiavidnes.com/obiava/92527/elektrovydica-golsenfish-2

Електровъдица Goldenfish 3
Продавам електровъдица с микропроцесорно управление GoldenFish 3.
Регулиране на честотата (10 - 130Hz) което я прави подходяща и за зимен риболов.
Регулиране на мощността, изходно напрежение до 1200в импулс.
Меню на български и английски език.
Уреда има вградена температурна защита от прегряване и защита от претоварване
(на дисплея се изобразява текущата мощност и температура).
Вграден шоков режим, Функция "Free Run" подходяща за работа от лодка.
Захранване - акомулатор 12волта.
Обхват на уреда над 20м зависимост от зададената мощност.
Цена - 550 лв. гаранция 1 година, доставка с куриер.
http://obiavidnes.com/obiava/92526/elektrovydica-goldenfish-3
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Електровъдица Goldenfish 4
Продавам електровъдица с микропроцесорно управление GoldenFish 4.
Регулиране на честотата (10 - 130Hz) което я прави подходяща и за зимен риболов.
Регулиране на мощността, изходно напрежение до 1200в импулс.
Уреда има вградена температурна защита от прегряване и защита от претоварване
(на дисплея се изобразява текущата мощност и температура).
Вграден шоков режим, Функция "Free Run" подходяща за работа от лодка.
Захранване - акомулатор 12волта.
Обхват на уреда над 20м зависимост от зададената мощност.
Цена - 700 лв. гаранция 1 година, доставка с куриер.
http://obiavidnes.com/obiava/92525/elektrovydica-goldenfish-4

Електровъдица Goldenfish 4
Продавам електровъдица с микропроцесорно управление GoldenFish 4.
Регулиране на честотата (10 - 130Hz) което я прави подходяща и за зимен риболов.
Регулиране на мощността, изходно напрежение до 1200в импулс.
Уреда има вградена температурна защита от прегряване и защита от претоварване
(на дисплея се изобразява текущата мощност и температура).
Вграден шоков режим, Функция "Free Run" подходяща за работа от лодка.
Захранване - акомулатор 12волта.
Обхват на уреда над 20м зависимост от зададената мощност.
Цена - 700 лв. гаранция 1 година, доставка с куриер.
http://obiavidnes.com/obiava/92524/elektrovydica-goldenfish-4

PRETOR GROUP-КУПУВАМЕ /Прехвърляме/ ТЪРГОВСКИ - АКЦИОНЕРНИ ДРУЖЕСТВА
СЪС ЮРИДИЧЕСКИ ФИНАНСОВИ /СЪС З
КУПУВАМЕ БИЗНЕС АКТИВИ-ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ-от всички бизнес сектори и региони на България.
PRETOR GROUP-Ние сме екип от квалифицирани юристи, специализирани в извършването на всички видове дейности,
свързани с регистрация на фирма, промени в обстоятелствата на търговските дружества, продажба на дружествени
дялове, правно обслужване на дружества, както и всички други услуги, подробно описани в сайта.
Нашата цел е да предоставим на клиентите ни качествени услуги на разумни цени и в максимално кратки срокове да
постигнем желаните резултати.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма , ново седалище и адрес за кореспонденция - извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Освобождаваме Ви от финансова,Юридическа и Солидарна отговорност.
При нас ще получите подробна и компетентна информация по всички въпроси, които Ви интересуват. Заедно ще обсъдим
съответните действия, които е необходимо да бъдат предприети. Компетентната правна консултация е от
съществено значение, за да вземете правилното решение.
PRETOR GROUP
тел. за контакт 0892918797
http://kpd-bg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/92521/pretor-group-kupuvame-prehvyrlyame-tyrgovski---akcionerni-drujestva-sys-yuridiche

Прехвърляне(продажба) на фирми
КУПУВАМЕ БИЗНЕС АКТИВИ-ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ-от всички бизнес сектори и региони на България.
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PRETOR GROUP-Ние сме екип от квалифицирани юристи, специализирани в извършването на всички видове дейности,
свързани с регистрация на фирма, промени в обстоятелствата на търговските дружества, продажба на дружествени
дялове, правно обслужване на дружества, както и всички други услуги, подробно описани в сайта.
Нашата цел е да предоставим на клиентите ни качествени услуги на разумни цени и в максимално кратки срокове да
постигнем желаните резултати.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма , ново седалище и адрес за кореспонденция - извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Освобождаваме Ви от финансова,Юридическа и Солидарна отговорност.
При нас ще получите подробна и компетентна информация по всички въпроси, които Ви интересуват. Заедно ще обсъдим
съответните действия, които е необходимо да бъдат предприети. Компетентната правна консултация е от
съществено значение, за да вземете правилното решение.
PRETOR GROUP
тел. за контакт 0892918797
http://kpd-bg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/92520/prehvyrlyaneprodajba-na-firmi

Честита Коледа с Инкубаторите на Макс-Мориц
Инкубатори
полуавтоматични
тип
люлка
и
автоматични
с
дистанционно
управление
за
18яйца,35яйца,55яйца,75яйца,100яйца,150яйца и 200яйца. Поемаме гаранция за своите инкубатори за един сезон.Начина за
употреба е лесен дори за начинаещти клиенти.Инкубаторите са предназначени за домашна употреба.На люлката няма
гнезда поради това може да се слагат всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с
цифров дисплей с точност до 0.01градуса.Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната.Заповядайте на
сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.За връзка с нас - 0988886086.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/92515/chestita-koleda-s-inkubatorite-na--maks-moric

Предлагаме инкубатори
Предлагаме инкубатори полуавтоматични,с капацитет от
35 яйца,55, 75, 100, 150,и 200 яйца на изгодни цени!
Температурата се регулира с прецизен терморегулатор.
За повече информация посетете
нашият сайт: www.inkubatorbg.alle.bg , или се
обадете на 0888291498, Skype - krasi0012.
http://obiavidnes.com/obiava/92514/predlagame-inkubatori

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/92513/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

MikroTik OmniTIK U-5HnD
MikroTik OmniTIK U-5HnD, 5GHz, Wireless N, 400mW, 5x RJ45, USB
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http://obiavidnes.com/obiava/92507/mikrotik-omnitik-u-5hnd

MikroTik OmniTIK UPA-5HnD
MikroTik OmniTIK UPA-5HnD, 5GHz, Wireless N, 400mW, 5x RJ45, USB
http://obiavidnes.com/obiava/92506/mikrotik-omnitik-upa-5hnd

MikroTik QRT 5
MikroTik QRT 5, 5GHz, Wireless N, 23dBi antenna, Gbit LAN
http://obiavidnes.com/obiava/92505/mikrotik-qrt-5

MikroTik SEXTANT G
MikroTik SEXTANT G, 5GHz, Wireless N, 18dBi antenna, MIMO, Gbit LAN
http://obiavidnes.com/obiava/92504/mikrotik-sextant-g

MikroTik SXT 2
MikroTik SXT 2, 2.4GHz, Wireless N, 10dBi antenna, MIMO, 1600mW
http://obiavidnes.com/obiava/92503/mikrotik-sxt-2

MikroTik SXT 5
MikroTik SXT 5, 5GHz, Wireless N, 16dBi antenna, 1250mW, USB
http://obiavidnes.com/obiava/92502/mikrotik-sxt-5

MikroTik SXT 5 ac
MikroTik SXT 5 ac, 5GHz, 540Mbps Wireless AC, 16dBi antenna, 1300mW, Gbit LAN, USB
http://obiavidnes.com/obiava/92501/mikrotik-sxt-5-ac

MikroTik SXTG HG5
MikroTik SXTG HG5, 5GHz, Wireless N, 17dBi antenna, 1000mW, Gbit LAN, USB
http://obiavidnes.com/obiava/92500/mikrotik-sxtg-hg5

MikroTik SXT Lite2
MikroTik SXT Lite2, 2.4GHz, Wireless N, 10dBi antenna, 500mW
http://obiavidnes.com/obiava/92499/mikrotik-sxt-lite2

MikroTik SXT Lite5
MikroTik SXT Lite5, 5GHz, Wireless N, 16dBi antenna, 500mW
http://obiavidnes.com/obiava/92498/mikrotik-sxt-lite5

MikroTik SXT SA5
MikroTik SXT SA5, 5GHz, Wireless N, 14dBi antenna, 1000mW, Gbit LAN, USB
http://obiavidnes.com/obiava/92497/mikrotik-sxt-sa5

PRETOR GROUP-Продажба на фирма-АД ЕАД / ЕООД ООД-Прехвърляне на дружествени
дялове.
КУПУВАМЕ БИЗНЕС АКТИВИ-ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ-от всички бизнес сектори и региони на България.
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PRETOR GROUP-Ние сме екип от квалифицирани юристи, специализирани в извършването на всички видове дейности,
свързани с регистрация на фирма, промени в обстоятелствата на търговските дружества, продажба на дружествени
дялове, правно обслужване на дружества, както и всички други услуги, подробно описани в сайта.
Нашата цел е да предоставим на клиентите ни качествени услуги на разумни цени и в максимално кратки срокове да
постигнем желаните резултати.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма , ново седалище и адрес за кореспонденция - извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Освобождаваме Ви от финансова,Юридическа и Солидарна отговорност.
При нас ще получите подробна и компетентна информация по всички въпроси, които Ви интересуват. Заедно ще обсъдим
съответните действия, които е необходимо да бъдат предприети. Компетентната правна консултация е от
съществено значение, за да вземете правилното решение.
PRETOR GROUP
тел. за контакт 0892918797
http://kpd-bg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/92492/pretor-group-prodajba-na-firma-ad-ead--eood-ood-prehvyrlyane-na-drujestveni-dyalo

PRETOR GROUP-Продажба на фирма-АД ЕАД / ЕООД ООД-Прехвърляне на дружествени
дялове.
КУПУВАМЕ БИЗНЕС АКТИВИ-ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ-от всички бизнес сектори и региони на България.
PRETOR GROUP-Ние сме екип от квалифицирани юристи, специализирани в извършването на всички видове дейности,
свързани с регистрация на фирма, промени в обстоятелствата на търговските дружества, продажба на дружествени
дялове, правно обслужване на дружества, както и всички други услуги, подробно описани в сайта.
Нашата цел е да предоставим на клиентите ни качествени услуги на разумни цени и в максимално кратки срокове да
постигнем желаните резултати.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма , ново седалище и адрес за кореспонденция - извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Освобождаваме Ви от финансова,Юридическа и Солидарна отговорност.
При нас ще получите подробна и компетентна информация по всички въпроси, които Ви интересуват. Заедно ще обсъдим
съответните действия, които е необходимо да бъдат предприети. Компетентната правна консултация е от
съществено значение, за да вземете правилното решение.
PRETOR GROUP
тел. за контакт 0892918797
http://kpd-bg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/92491/pretor-group-prodajba-na-firma-ad-ead--eood-ood-prehvyrlyane-na-drujestveni-dyalo

Детективска Агенция Дискрет-Пловдив Пазарджик Хасково Димитровград
Детективска Агенция ДИСКРЕТ е специализирана единствено и само в областа на изневярата.
Установяване собственост на телефони автомобили и месторабота.Издирване на бивши и
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настоящи адреси.Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/92486/detektivska-agenciya-diskret-plovdiv-pazardjik-haskovo-dimitrovgrad

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-0888112075-Русе Шумен Силистра Свищов Варна
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/92485/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-ruse-shumen-silistra-svishtov-v

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/92484/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/92483/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Слушалки Canyon CNA-SEP01B
Слушалки Canyon CNA-SEP01B, черни
http://obiavidnes.com/obiava/92477/slushalki-canyon-cna-sep01b

Слушалки Creative HQ-65
Слушалки Creative HQ-65, сини, Bulk
http://obiavidnes.com/obiava/92476/slushalki-creative-hq-65
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Слушалки Logitech H165
Слушалки Logitech H165, тип "тапи", черни
http://obiavidnes.com/obiava/92475/slushalki-logitech-h165

Слушалки Maxell HP-MIC
Слушалки Maxell HP-MIC, микрофон, жълти
http://obiavidnes.com/obiava/92474/slushalki-maxell-hp-mic

Слушалки Maxell HP-MIC
Слушалки Maxell HP-MIC, микрофон, сини
http://obiavidnes.com/obiava/92473/slushalki-maxell-hp-mic

Слушалки Maxell HP-MIC
Слушалки Maxell HP-MIC, микрофон, червени
http://obiavidnes.com/obiava/92472/slushalki-maxell-hp-mic

Слушалки Maxell HP-MIC
Слушалки Maxell HP-MIC, микрофон, черни
http://obiavidnes.com/obiava/92471/slushalki-maxell-hp-mic

Слушалки Plantronics GAMECOM 388
Слушалки Plantronics GAMECOM 388, микрофон, сиви, подарък игра (SAINTS ROW The Third)
http://obiavidnes.com/obiava/92470/slushalki--plantronics-gamecom-388

Уеб камера Creative Live! Cam
Уеб камера Creative Live! Cam, 800x600, микрофон, USB
http://obiavidnes.com/obiava/92469/ueb-kamera-creative-live-cam

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/82796/tovarni-prevozi

Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски
баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM
0882870171 http://photokoev.site90/ net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/92468/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски
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баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM
0882870171 http://photokoev.site90/ net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/92467/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски
баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM
0882870171 http://photokoev.site90/ net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/92466/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски
баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM
0882870171 http://photokoev.site90/ net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/92465/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски
баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM
0882870171 http://photokoev.site90/ net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/92464/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

Уеб камера Microsoft LifeCam Show
Уеб камера Microsoft LifeCam Show, 800X600, микрофон, USB
http://obiavidnes.com/obiava/92463/ueb-kamera-microsoft-lifecam-show

Фотоапарат EK-GC100 Galaxy Camera
Фотоапарат EK-GC100 Galaxy Camera, бял, WiFi & 3G, 16.3Mpix, 21x Optical zoom, 4.8" (12.19 cm) екран, Micro SDXC,
Android 4.1 (Jelly Bean)
http://obiavidnes.com/obiava/92462/fotoaparat-ek-gc100-galaxy-camera

HAMA "Chic Case" (109338) size M
HAMA "Chic Case" (109338) size M, кафяв
http://obiavidnes.com/obiava/92461/hama-chic-case-109338-size-m

HAMA "Chic Case" (109344)
HAMA "Chic Case" (109344), калъф за мобилен телефон, розово-сив
http://obiavidnes.com/obiava/92460/hama-chic-case-109344

HAMA "Chic Cross" (106793)
HAMA "Chic Cross" (106793), size XL, черен
http://obiavidnes.com/obiava/92459/hama-chic-cross-106793
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HAMA "Chic Cross" (106796) size XL
HAMA "Chic Cross" (106796) size XL, сив
http://obiavidnes.com/obiava/92458/hama-chic-cross-106796-size-xl

Машина за отпушване на канали под наем
Предлагаме професионална машина за отпушване на канали под наем - дължина на жилото 50 м, 220 волта, различни
видове накрайници.
Предлагаме всякакъв тип почистващи машини под наем - миещи машини, метящи машини, индустриални прахосмукачки,
водоструйки, екстрактори, пароподаващи машини, машини за метене - метачки, машини за пране на мека мебел и
мокети. Осигуряваме доставка на място и обучение.
http://obiavidnes.com/obiava/92457/mashina-za-otpushvane-na-kanali-pod-naem

HAMA "Chic Cross" (106797) size XL
HAMA "Chic Cross" (106797) size XL, кафяв
http://obiavidnes.com/obiava/92456/hama-chic-cross-106797-size-xl

HAMA "Diary" (118928)за Apple iPhone 5
HAMA "Diary" (118928)за Apple iPhone 5, черен
http://obiavidnes.com/obiava/92455/hama-diary-118928za-apple-iphone-5

HAMA "Diary" (118930)за Apple iPhone 5
HAMA "Diary" (118930)за Apple iPhone 5, бял
http://obiavidnes.com/obiava/92454/hama-diary-118930za-apple-iphone-5

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

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/92453/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

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

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/92452/pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya---predlagame-perfektno-sydeystvie-za-

Можем да ви помогнем с истински ЗАЕМ
Имате ли нужда от бърз дълги или къси дългосрочен заем с относително нисък лихвен процент, толкова ниска, колкото
3%? Ние предлагаме бизнес кредит, личен заем, начало заем, заем автомобил, студентски кредит, заем консолидиране на
дълг и т.н. Без значение на вашия кредитен рейтинг. Ние са гарантирани, когато давате финансови услуги на нашите
многобройни клиенти от цял свят. С нашите гъвкави опаковки отпускане на заеми, кредити могат да бъдат обработени
и прехвърлени на кредитополучателя в рамките на възможно най-кратко време, свържете се с нашия специалист за
консултация и финанси планиране. Ако имате нужда от бърз кредит се свържете с нас чрез електронна поща:
honestloan10@gmail.com
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http://obiavidnes.com/obiava/92451/mojem-da-vi-pomognem-s-istinski-zaem

HAMA "Prato" size L
HAMA "Prato" size L, кожен, черен
http://obiavidnes.com/obiava/92450/hama-prato-size-l

HAMA "Smart Case"(122851) за Samsung Galaxy S4
HAMA "Smart Case"(122851) за Samsung Galaxy S4, кожен, черен
http://obiavidnes.com/obiava/92449/hama-smart-case122851-za-samsung-galaxy-s4

Инкубатори за люпене на яйца
Предлагаме инкубатори полуавтоматични,с капацитет от
35 яйца,55, 75, 100, 150,и 200 яйца на изгодни цени!
Температурата се регулира с прецизен терморегулатор.
За повече информация посетете
нашият сайт: www.inkubatorbg.alle.bg , или се
обадете на 0888291498, Skype - krasi0012.
http://obiavidnes.com/obiava/92448/inkubatori-za-lyupene-na-yayca

Частен Детектив Иван Иванов- Изневярата и Предателст
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/92447/chasten-detektiv-ivan-ivanov--iznevyarata-i-predatelstvoto

Детективска Агенция Фокс -България 0888400413-Услуги За Цялата Страна
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
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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/92446/detektivska-agenciya-foks--bylgariya-0888400413-uslugi-za-cyalata-strana

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив - София
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
Детективска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/92445/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---sofiya

HAMA "Smart Case"(122852) за Samsung Galaxy S 4
HAMA "Smart Case"(122852) за Samsung Galaxy S 4, бял
http://obiavidnes.com/obiava/92444/hama-smart-case122852-za-samsung-galaxy-s-4

Преводи от/на английски, турски, гръцки...
Преводаческа агенция Нов Век извършва качествени преводи на Английски, Немски, Полски, Турски, Гръцки, Португалски,
Френски, Италиански, Испански, Арабски, Китайски, Иврит и много други езици. Заверки на преводи на документи от
чужбина и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на актове за раждане, удостоверения за семейно положение, дипломи, академични справки,
нотариални актове, медицински документи, свидетелства за съдимост, съдебни решения и други във всички държавни
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институции и чуждестранни посолства в Република България.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/92443/prevodi-otna-angliyski-turski-grycki

Инкубатори-Люпилни до 200яйца
Инкубатори
полуавтоматични
тип
люлка
и
автоматични
с
дистанционно
управление
за
18яйца,35яйца,55яйца,75яйца,100яйца,150яйца и 200яйца. Поемаме гаранция за своите инкубатори за един сезон.Начина за
употреба е лесен дори за начинаещти клиенти.Инкубаторите са предназначени за домашна употреба.На люлката няма
гнезда поради това може да се слагат всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с
цифров дисплей с точност до 0.01градуса.Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната.Заповядайте на
сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.За връзка с нас - 0988886086.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/92442/inkubatori-lyupilni-do-200yayca

HAMA "Velvet Pouch"
HAMA "Velvet Pouch", син
http://obiavidnes.com/obiava/92441/hama-velvet-pouch

**0882551735*** -фини шпакловки,4лв,.ДОГОВАРЯНЕ НА ЦЕНИТЕ,без почвен ден
0882551735,ДОКАЗАНО КАЧЕСТВО.
фини шпакловки.
гипсова шпакловка.
латекс.
топлоизолация.
обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
минерална мазилка.
влачена мазилка.
селиконова мазилка.
пръскана мазилка и др.
замазки.
зидария зида и тераси и преградни стени.
качествено,корекно,цени на място.
започване веднага,БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН.
http://obiavidnes.com/obiava/92440/0882551735--fini-shpaklovki4lvdogovaryane-na-cenitebez-pochven-den
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7.0" (17.78 cm) Q-MAX M755
7.0" (17.78 cm) Q-MAX M755, таблет за деца, розов, дву-ядрен RK3026 1.0 GHz, 512MB RAM, 4GB Flash памет (+microSD
слот), Android 4.4
http://obiavidnes.com/obiava/92439/70-1778-cm-q-max-m755

7.0" (17.78 cm) Q-MAX M755
7.0" (17.78 cm) Q-MAX M755, таблет за деца, син, дву-ядрен RK3026 1.0 GHz, 512MB RAM, 4GB Flash памет (+microSD
слот), Android 4.4
http://obiavidnes.com/obiava/92438/70-1778-cm-q-max-m755

Вентилатор 120mm
Вентилатор 120mm, ANTEC Tricool, 2000 rpm
http://obiavidnes.com/obiava/92425/ventilator-120mm

Вентилатор 80mm
Вентилатор 80mm, ANTEC Tricool, 2600 rpm
http://obiavidnes.com/obiava/92424/ventilator-80mm

Вентилатор 80mm
Вентилатор 80mm, ANTEC TriCool 80mm Blue LED, светещ в синьо
http://obiavidnes.com/obiava/92423/ventilator-80mm

Вентилатор 120mm
Вентилатор 120mm, Spire Air Force 120 LED, светещ в синьо
http://obiavidnes.com/obiava/92422/ventilator-120mm

Вентилатор 60mm
Вентилатор 60mm, Spire Orion 60x10, 4800 rpm
http://obiavidnes.com/obiava/92421/ventilator-60mm

Вентилатор за захранване 120mm
Вентилатор за захранване 120mm, Spire BlueStar 120 LED PWM, 1800 rpm, светещ в синьо
http://obiavidnes.com/obiava/92419/ventilator-za-zahranvane-120mm

Вентилатор за захранване 80mm
Вентилатор за захранване 80mm, Spire Orion 80x25, Nano Bearing, 2000 rpm
http://obiavidnes.com/obiava/92418/ventilator-za-zahranvane-80mm

GeForce GTX 970 SC
GeForce GTX 970 SC, 4GB, EVGA, PCI-E 3.0, GDDR5, 256-bit, DisplayPort, HDMI. DVI
http://obiavidnes.com/obiava/92417/geforce-gtx-970-sc

NOTOnlyTV LV5TWF
NOTOnlyTV LV5TWF, безжичен ТВ тунер, съвместим с Андроид ОС
http://obiavidnes.com/obiava/92416/notonlytv-lv5twf
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Brother HL-1210WE
Brother HL-1210WE, лазерен принтеp, 2400 x 600dpi, 20стр/мин, Wi-Fi, USB, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/92415/brother-hl-1210we

LiteOn DS-8ABSH-15
LiteOn DS-8ABSH-15, вътрешна, DVD-RW, черна, SATA
http://obiavidnes.com/obiava/92414/liteon-ds-8absh-15

Panasonic TD-11RS
Panasonic TD-11RS, вътрешна, DVD-RW, черна, SATA
http://obiavidnes.com/obiava/92413/panasonic-td-11rs

Samsung SN-506BB
Samsung SN-506BB, вътрешна, BD-R ,черна, SATA
http://obiavidnes.com/obiava/92409/samsung-sn-506bb

15.6" (39.62 cm) Asus K555LN-XO225D
15.6" (39.62 cm) Asus K555LN-XO225D, двуядрен Intel® Core™ i3 4030U 1.9 GHz, HD LED Display & nVidia GeForce GT
840M 2GB (HDMI), 4GB, 1TB HDD, 2x USB 3.0, Free DOS, 2.30 kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92406/156-3962-cm-asus-k555ln-xo225d

15.6" (39.62 cm) Asus K555LN-XX224D
15.6" (39.62 cm) Asus K555LN-XX224D, двуядрен Intel® Core™ i3 4030U 1.9 GHz, HD LED Display & nVidia GeForce GT
840M 2GB (HDMI), 4GB, 1TB HDD, 2x USB 3.0, Free DOS, 2.30 kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92405/156-3962-cm-asus-k555ln-xx224d

15.6" (39.62 cm) Asus N551JK-CN114D
15.6" (39.62 cm) Asus N551JK-CN114D, четири-ядрен Haswell Intel™ Core i7 4710HQ 2.5/3.5 GHz, FULL HD LED Display &
GeForce GTX 850M 4GB (miniDP), 8GB, 1TB HDD & 24GB mSSD, 3x USB3.0, Free DOS, 2.7kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92404/156-3962-cm-asus-n551jk-cn114d

15.6" (39.62 cm) Asus X553MA-XX397D
15.6" (39.62 cm) Asus X553MA-XX397D, четириядрен Intel Pentium N3540 2.16/2.66GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 1TB
HDD, USB 3.0, Free DOS, 2.2kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92403/156-3962-cm-asus-x553ma-xx397d

Адаптер mSATA SSD към към 2.5" (6.35 cm) SATA HDD/USB
Адаптер mSATA SSD към към 2.5" (6.35 cm) SATA HDD/USB
http://obiavidnes.com/obiava/92402/adapter-msata-ssd-kym-kym-25-635-cm-sata-hddusb

Най-продавани акумулатори
Онлайн магазин с експресна доставка на акумулатори за градовете Асеновград, Благоевград, Бургас, Варна, Велико
Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Казанлък, Карлово, Кърджали, Кюстендил и др.
http://obiavidnes.com/obiava/92437/nay-prodavani-akumulatori

Агенция за преводи и легализации Нов век
Лицензирана агенция за преводи и легализации Нов Век предлага преводи на техническа документация, правни,
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медицински, икономически, художествени текстове и други от/на над 30 езика. Заверки на преводи на документи от
чужбина в МВнР и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на актуално състояние на фирми, дипломи, академични справки, нотариални актове,
медицински документи,свидетелства за съдимост, съдебни решения и други във всички държавни институции и
чуждестранни посолства в Република България.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/92436/agenciya-za-prevodi-i-legalizacii-nov-vek

ЧЕХИЯ ЗАКОННА РАБОТА С ДОГОВОР ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО БЕЗ
КОМИСИОН
БЕЗ ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ ЗАКОННО С ДОГОВОР В ЧЕХИЯ. ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства за
европалети,заводи,цехове,фабрики,складове,пекарна,пералня,печатница,бирена фабрика,шоколадова фабрика,завод за
авточасти,цех за пакетиране на кайма,цех за боядисване на джанти,цех за млечни продукти,цех за пластмасови
бутилки,цех за ламинат,цервиз за гуми,склад за хранителни продукти,склад за плодове и зеленчуци,склад за перилни
препарати и много други позиции ТД,осигуровки,заплата 650-750 евро.Строители всички специалности и общи
работници,заварчици СО2,аргон и други работни места заплата 800-1200 евро,ТД,осигуровки.За всички работни места
седмичен аванс 1000 крони,еквивалент на 40 евро. Работи се с Договор по Чешкото законодателство и стажа се
признава в България.Чехия е страна с нисък стандарт.Език не е задължителен.Подсигурени квартири. Гарантирано
посрещане,настаняване,започване на работа,получаване на възнаграждението. За контакти работни дни от 9 до 16 ч.на
тел- 0886090826
http://obiavidnes.com/obiava/92435/chehiya-zakonna-rabota-s-dogovor-po-cheshkoto-zakonodatelstvo-bez-komision

Електронна книга Kindle 2014 SO
Електронна книга Kindle 2014 SO, 6" (15.24 cm) E Ink дисплей, 4GB, WiFi 802.11n
http://obiavidnes.com/obiava/92401/elektronna-kniga-kindle-2014-so

Слушалки SteelSeries Siberia v2 Full-Size MSI Ed
Слушалки SteelSeries Siberia v2 Full-Size MSI Ed, микрофон, червени
http://obiavidnes.com/obiava/92399/slushalki-steelseries-siberia-v2-full-size-msi-ed

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

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/92434/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

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

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/92433/kompleksni-pravni-uslugi-za-firmi-sys-zadyljeniya--perfektno-sydeystvie-za-osvob
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ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Съдействие
за Освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме
Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
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+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/92432/pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya---predlagame-perfektno-sydeystvie-za-

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

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

+

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

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
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реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/92431/tyrgovsko-pravo---izkupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna

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

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
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Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/92430/tyrgovsko-pravo---izkupuvame-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame

PRETOR GROUP-Продажба на фирма-АД ЕАД / ЕООД ООД-Прехвърляне на дружествени
дялове.
Оказваме съдействие за Изкупуване и Прехвърляне на фирми със задължения от всички бизнес сектори и региони на
страната.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Ние осигуряваме Нов собственик на Фирмата, също така Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция, Пълна Промяна по
Обстоятелствата.
Гарантираме възможно най- добрата цена,която със сигурност ще вие изгодна.Процедурата е разрешена от търговски
закон.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
PRETOR GROUP
тел:0892918797
За повече информация на сайта ни-http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/92429/pretor-group-prodajba-na-firma-ad-ead--eood-ood-prehvyrlyane-na-drujestveni-dyalo

PRETOR GROUP-Купуваме
несъстоятелност.

АД

ЕАД

ООД

ЕООД

със

задължения,пред

фалит

или

Оказваме съдействие за Изкупуване и Прехвърляне на фирми със задължения от всички бизнес сектори и региони на
страната.
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Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Ние осигуряваме Нов собственик на Фирмата, също така Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция, Пълна Промяна по
Обстоятелствата.
Гарантираме възможно най- добрата цена,която със сигурност ще вие изгодна.Процедурата е разрешена от търговски
закон.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
PRETOR GROUP
тел:0892918797
За повече информация на сайта ни-http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/92428/pretor-group-kupuvame-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniyapred-falit-ili-nesystoyateln

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/92427/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/92426/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Слушалки SteelSeries Siberia v3
Слушалки SteelSeries Siberia v3, съвместими с PC/PS4/Мобилни устройства, микрофон, черни
http://obiavidnes.com/obiava/92396/slushalki-steelseries-siberia-v3

Слушалки SteelSeries The Sims 4
Слушалки SteelSeries The Sims 4
http://obiavidnes.com/obiava/92394/slushalki-steelseries-the-sims-4

Безжичен ТВ тунер
Безжичен ТВ тунер, NOTOnlyTV LV5WDR, HDMI, съвместим с Андроид ОС
http://obiavidnes.com/obiava/92392/bezjichen-tv-tuner

Безплатна нощувка в Хотел Аквая * * * гр. Велико Търново
Хотел Аквая * * * притежава всички характеристики на един отличен хотел – предлага удобен достъп, уютно
настаняване, паркинг, стилен ресторант, битова механа и всичко това точно в сърцето на Велико Търново. На
разположение на гостите са още фитнес, сауна, зала за игри с тенис и билярд. На покрива е разположен малък панорамен
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басейн от който можете да се полюбувате на Старата столица, гледана от високо.
След ДВЕ ПОРЕДНИ НОЩУВКИ в петък и събота, можете да ползвате БЕЗПЛАТНО нощувка в неделя !
За повече информация и други прекрасни оферти посетете нашия сайт: http://akvaya.com
Телефон: 062 620 224; 062 519 200 ; 0889 044 744; 0884 099 399
Адрес: ул. "Любен Каравелов" 40
http://obiavidnes.com/obiava/92420/bezplatna-noshtuvka-v-hotel-akvaya----gr-veliko-tyrnovo

Товарни превози с бус до 1500 кг
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/92412/tovarni-prevozi-s-bus-do-1500-kg

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/92411/tovarni-prevozi

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/92410/tovarni-prevozi

Товарни превози с бус до 1500 кг
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/60989/tovarni-prevozi-s-bus-do-1500-kg

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/67754/tovarni-prevozi-s-bus

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/83470/tovarni-prevozi-s-bus

ЧЕХИЯ - СТРОИТЕЛИ И ЗАВАРЧИЦИ
Строители и заварчици за Чехия :
- Зидари - 5 евро/час
- Фаянс , теракот - 6 евро/час
- Топлоизолация - 10 евро на квадрат
- ВиК - 5 евро/час
- Гипсокартон - 6 евро/час
- Шпакловка - 6 евро/час
- Арматура - 4.5 евро/час
- Ел.техници - 5 евро/час
Заварчици:
- Електродъгово - 5 евро/час
- СО2 - от 5 - 7 евро/час
- Аргон - от 6 до 8 евро/час
Трудов договор, осигуровки, аванси до заплата, осигурена квартира. Не се изисква език . Заминаване всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/92408/chehiya---stroiteli-i-zavarchici

ЧЕХИЯ - НАБИРА РАБОТНИЦИ
Работници за Чехия - мъже , жени , семейства до 55 години :
-

Складови работници : пакетиране и сортиране на хранителни и нехранителни продукти .
Заводи за производство на пластмасови изделия , за перилни и почистващи препарати .
Селско стопанство и животновъдство .
Пивоварни заводи : "Козел" , " Гамбринус ", " Старопрамен " , " Крушовице”.
Цехове за сандвичи и салати , фабрики за парфюми и бисквити , цех за кисело мляко , завод за шоколад .
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- Складове на Кауфланд, Билла, Теско, Глобус, Алберт , Лидл .
- Птицекланица , фабрика за пастет .
- Строителство широкоспектърен профил .
- Общи работници в строителството .
- Заварчици на СО2 , аргон , електрод .
- Шлосери .
- Ел. техници .
- Електрокаристи .
Заплата от 700 – 1400 евро , в зависимост от позицията. Трудов договор , социални и здравни осигуровки по чешкото
законодателство поети от работодателя, които се признават и в България. Седмичен аванс от 40 - 60 евро, заплатата
е на следващия месец от 10 - 20 число за предходния . Не се изисква опит и владеенето на език . Осигурена квартира ,
към някои от позициите е безплатна. Работата не е сезонна , а постоянна . Готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/92407/chehiya---nabira-rabotnici

Българските Инкубатори за домашни условия
Инкубатори
полуавтоматични
тип
люлка
и
автоматични
с
дистанционно
управление
за
18яйца,35яйца,55яйца,75яйца,100яйца и 150яйца. Поемаме гаранция за своите инкубатори за един сезон.Начина за
употреба е лесен дори за начинаещти клиенти.Инкубаторите са предназначени за домашна употреба.На люлката няма
гнезда поради това може да се слагат всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с
цифров дисплей с точност до 0.01градуса.Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната.Заповядайте на
сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.За връзка с нас - 0988886086.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/92400/bylgarskite-inkubatori-za-domashni-usloviya

Предлагаме инкубатори
Предлагаме инкубатори полуавтоматични, капацитет от
35 яйца до 200 яйца на изгодни цени! Температурата
се регулира с прецизен терморегулатор.
За повече информация посетете
нашият сайт: www.inkubatorbg.alle.bg , или се
обадете на 0888291498, Skype - krasi0012.
http://obiavidnes.com/obiava/92398/predlagame-inkubatori

Слушалки SteelSeries Siberia v3
Слушалки SteelSeries Siberia v3, съвместими с PC/PS4/Мобилни устройства, микрофон, бели
http://obiavidnes.com/obiava/92397/slushalki-steelseries-siberia-v3

РАБОТА В ЧЕХИЯ И СЛОВАКИЯ БЕЗ ТАКСИ И КОМИСИОННИ
Набираме складови работници и електрокаристи за веригите магазини Кауфланд, Теско, Билла, Пенни Маркет. Работата
не е сезонна а постоянна и търсим сериозни и отговорни хора. Не е задължително владеенето на език. Получавате 100%
гаранция за сигурност и коректност от наша страна. Фирмата е със седалище ЧЕХИЯ, Praha,
http://obiavidnes.com/obiava/92395/rabota-v-chehiya-i-slovakiya-bez-taksi-i-komisionni

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.
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ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

28.12.2014

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/92393/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

Зарядно у-во Sony BCG34HS2K за батерии AA/AAA
Зарядно у-во Sony BCG34HS2K за батерии AA/AAA, с вкл. батерии 2x2000mAh CEB
http://obiavidnes.com/obiava/92391/zaryadno-u-vo-sony-bcg34hs2k-za-baterii-aaaaa

Зарядно у-во Sony BCG34HS Charger за батерии AA/AAA
Зарядно у-во Sony BCG34HS Charger за батерии AA/AAA
http://obiavidnes.com/obiava/92390/zaryadno-u-vo-sony-bcg34hs-charger-za-baterii-aaaaa

Зарядно у-во Sony BCG34HVE4N за батерии AA/AAA
Зарядно у-во Sony BCG34HVE4N за батерии AA/AAA, с вкл. батерии 4x2700mAh + car plug
http://obiavidnes.com/obiava/92389/zaryadno-u-vo-sony-bcg34hve4n-za-baterii-aaaaa

Зарядно у-во Sony L BCG34HDL4S за батерии AA
Зарядно у-во Sony L BCG34HDL4S за батерии AA, с вкл. батерии 4x1700mAh + 2XC + 2XD (AA)
http://obiavidnes.com/obiava/92388/zaryadno-u-vo-sony-l-bcg34hdl4s-za-baterii-aa

12.5" (31.75 cm) Dell Latitude E7240 (CA018LE72401EM)
12.5" (31.75 cm) Dell Latitude E7240 (CA018LE72401EM), двуядрен Intel® Core™ i5-4310U 2.0/3.0 GHz, HD LED Display
(mDP), 4GB, 128GB SSD, 3x USB 3.0, Linux, 1.36 kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92387/125-3175-cm-dell-latitude-e7240-ca018le72401em

12.5" (31.75 cm) Dell Latitude E7240 (CA109LE72408EMEA)
12.5" (31.75 cm) Dell Latitude E7240 (CA109LE72408EMEA), двуядрен Intel® Core™ i5-4310U 2.0/3.0 GHz, HD LED Display
(mDP), 8GB, 256GB SSD, 3x USB 3.0, Windows 8.1 Pro, 1.36 kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92386/125-3175-cm-dell-latitude-e7240-ca109le72408emea
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