ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

04.01.2015

Металотърсач с PIC контролер
Продавам металотърсач с PIC контролер. Отделя металите (феромагнитни и др.) Не се влияе от вода, метални соли в
почвата и др. такива. Звукова и светлинна индикация. В комплекта влиза и DVD с над 30 схеми и техн. документация на
професионални и любителски металотърсачи, както и книгата "Калетата по българските земи". http://gold2013.tk/ За
контакти GSM 0876709831
http://obiavidnes.com/obiava/92689/metalotyrsach-s-pic-kontroler

Електровъдици
Продавам електрическa въдицa. Схеми, печатни платки и техническа документация на електрически въдици (любителски
и професионални) и примамки 0876709831 www.doxy100.wix.com/ribar doxy100@abv.bg
https://www.youtube.com/watch?v=S11zQLLCuEg&list=UUGsK3KFuXz4kVdol3TbGX9Q
http://obiavidnes.com/obiava/92688/elektrovydici

Инкубатори - време е за люпене!!!
Инкубатори - напълно автоматични, терморегулатор с PIC контролер(0,1 градуса С). Реле за време с PIC контролер (от
1 с. до 999 мин. - циклично)за въртене на яйцата. Подробности, филмчета, както и друга полезна информация ще
намерите в обновения ни сайт. GSM:0892374714, 0988838774, 0876709831 inkubatori@abv.bg Skype - tangrabg
www.inkubatori.tk
Терморегулатор
с
PIC
контролер
и
дистанционно
управление
https://www.youtube.com/watch?v=UL2QbDodaUY&feature=youtu.be
http://obiavidnes.com/obiava/92686/inkubatori---vreme-e-za-lyupene

Калъф Apple iPad 2 за таблет до 10" (25.65 см)
Калъф Apple iPad 2 за таблет до 10" (25.65 см), "бележник", бял
http://obiavidnes.com/obiava/92802/kalyf-apple-ipad-2-za-tablet-do-10-2565-sm

Калъф за таблет
Калъф за таблет, до 10" (25.65 см), "бележник", бял
http://obiavidnes.com/obiava/92801/kalyf-za-tablet

Калъф за таблет
Калъф за таблет, до 10" (25.65 см), "бележник", бял
http://obiavidnes.com/obiava/92800/kalyf-za-tablet

Калъф за таблет
Калъф за таблет, до 10" (25.65 см), "бележник", с вакум, бял
http://obiavidnes.com/obiava/92799/kalyf-za-tablet

Калъф за таблет
Калъф за таблет, до 10" (25.65 см), "бележник", с вакум, черен
http://obiavidnes.com/obiava/92798/kalyf-za-tablet

Транспортни услуги и хамали за София и страната
Хамали Грийн ЕООД
Транспортни услуги от 1 до 20 тона
Разполагаме с бусове за центъра
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Предлагаме камиони с палетна количка и борд
Курсове за цяла България
Хамалски услуги по желание на клиента
Безплатен оглед
0886916355
0897999317
http://hamaligreen.bg
http://obiavidnes.com/obiava/92797/transportni-uslugi-i-hamali-za-sofiya-i-stranata

Калъф за таблет
Калъф за таблет, до 10" (25.65 см), "бележник", черен
http://obiavidnes.com/obiava/92796/kalyf-za-tablet

Калъф за таблет
Калъф за таблет, до 10" (25.65 см), "бележник", черен
http://obiavidnes.com/obiava/92795/kalyf-za-tablet

Инкубатори 8-вида автоматични и 8-вида полуавтоматични !!!
Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на люлката от : 18яйца,35,55,75,100,150,175 и 200броя яйца.
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.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/92794/inkubatori-8-vida-avtomatichni-i-8-vida-poluavtomatichni-

Калъф за таблет
Калъф за таблет, до 7" (17.8 cm), "бележник", бял
http://obiavidnes.com/obiava/92793/kalyf-za-tablet

Пакет "Мафията говори за любов" 2-ра част- уиски, джаз и пури в Арт хотел Каза Арт от 09
Януари до 11 Януари 2015 г.
1 или 2 нощувки, 1 или 2 закуски + Дегустация на уиски и пури на 10 януари 2015 г. Музикална джаз програма live с Лилия
Илиева & Minimum Quartet
oт 79,00 на човек.
Ако можехте да пътувате назад във времето коя ера бихте посетили?Бихте ли се върнали в годините когато обличахме
пъстри тоалети и танцувахме на диско музика или бихте предпочели да се насладите на разнообразието от музикални
стилове на фестивала в Удсток?
А може би бихте се завърнали още по-назад в блясъка и лукса на 20те.
Уиски, джаз, пури, лъскави тоалети олицетворяват най-добре „Бурните двадесет”. Именно затова ние с радост бихме
Ви отвели на едно пътешествие в годините когато в Новия свят процъфтяват културата и икономиката и дори
мафията привлича с тайнствено обаяние.
С удоволствие Ви каним да посетите тематичен хотел Каза Арт в два дни на джаз, ароматни пури, специално
селектирани брандове уиски поднесени в стил Ар Деко. Нека заедно последваме великия Франсис Фицджералд в „Ерата на
джаза”
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Цена на човек в двойна стая за 1 нощувка – 79,00 лв на човек
Цената включва:
* 2 нощувки със закуски в тематична стая
* Дегустация на избрани брандове уиски и пури на 10 януари 2015 г.
* Джаз изпълнения с джаз бандата Лилия Илиева & Minimum Quartet
* безплатно ползване на финландска панорамна сауна
* безплатно ползване на маса за шах, интернет, паркинг
* всички ДДС и туристически такси
Дете, настанено на допълнително легло в стая, апартамент или студио
до 3,99 години - не доплаща
от 4 до 12 години доплащат: 30,00 лв.
Цената включва: 2 нощувки със закуски
Трети възрастен настанен на допълнително легло в стая, апартамент или студио
заплаща 85,00 лв.
Цената включва: 2 нощувки със закуски, дегустация на уиски и пури.
Доплащане за студио или апартамент
* 20 лв. на ден за студио
* 30 лв. на ден за апартамент
Предлагаме Ви много емоции и подбрани брандове уиски, представени по атрактивен начин с много артистизъм.
За джаз бандата
Лилия Илиева & Minimum Quartet черпи вдъхновение за своя репертоар от обширната колекция популярни американски
песни, позната по името "The Great American Songbook". Интерпретацията им следва изпълнителската традиция,
създадена от джаз диви като Ела Фитзджералд, Сара Воън, Били Холидеи
http://obiavidnes.com/obiava/92792/paket-mafiyata-govori-za-lyubov-2-ra-chast--uiski-djaz-i-puri-v-art-hotel-kaza-a

Калъф за таблет
Калъф за таблет, до 7" (17.8 cm), "бележник", бял
http://obiavidnes.com/obiava/92791/kalyf-za-tablet

Калъф за таблет
Калъф за таблет, до 7" (17.8 cm), "бележник", с вакум , бял
http://obiavidnes.com/obiava/92790/kalyf-za-tablet

ТЪРСЯ КОТАРАК С ЗАВИТ МУСТАК,КОЙТО ДА Е С ГОЛЯМ МЕРАК
вътрешен 230 ...

GSM: 090 363 100

ТЪРСЯ КОТАРАК С ЗАВИТ МУСТАК,КОЙТО ДА Е С ГОЛЯМ МЕРАК GSM: 090 363 100 вътрешен 230 ...
http://obiavidnes.com/obiava/92789/tyrsya-kotarak-s-zavit-mustakkoyto-da-e-s-golyam-merak---gsm-090-363-100-vytreshe

ИСКАМ С ТЕБ ДА СЕ ЗАПОЗНАЯ,И С ТЕБ ДА СИ ИГРАЯ DSM 090 363 100 вътрешен 305
ИСКАМ С ТЕБ ДА СЕ ЗАПОЗНАЯ,И С ТЕБ ДА СИ ИГРАЯ DSM 090 363 100 вътрешен 305
http://obiavidnes.com/obiava/92788/iskam-s-teb-da-se-zapoznayai-s-teb-da-si-igraya-dsm-090-363-100-vytreshen-305

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
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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
Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
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http://obiavidnes.com/obiava/92787/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

СЛЪНЧИЦЕ ПРЕКРАСНО,ИСКАМ ТЕ УЖАСНО изпрати SMS с текст SLYNCE до номер
191999
СЛЪНЧИЦЕ ПРЕКРАСНО,ИСКАМ ТЕ УЖАСНО изпрати SMS с текст SLYNCE до номер 191999
http://obiavidnes.com/obiava/92786/slynchice-prekrasnoiskam-te-ujasno-izprati-sms-s-tekst-slynce-do-nomer-191999

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.
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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/92785/pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya---predlagame-perfektno-sydeystvie-za-

ДИСКРЕТНАТА ОЛЯ- изпрати SMS с текст olq до номер 191999 ...
ДИСКРЕТНАТА ОЛЯ- изпрати SMS с текст olq до номер 191999 ...
http://obiavidnes.com/obiava/92784/diskretnata-olya--izprati-sms-s-tekst-olq-do-nomer-191999-

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 :
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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/92783/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

ЖАДНИ
ЗА
СЕКСИ
WWW.GEPIMEBG.COM

ЕМОЦИИ

В

НОВИЯТ

САЙТ

ЗА

ЗАПОЗНАНСТВА

ЖАДНИ ЗА СЕКСИ ЕМОЦИИ В НОВИЯТ САЙТ ЗА ЗАПОЗНАНСТВА WWW.GEPIMEBG.COM
http://obiavidnes.com/obiava/92782/jadni-za-seksi-emocii-v-noviyat-sayt-za-zapoznanstva-wwwgepimebgcom

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/92781/pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya---predlagame-perfektno-sydeystvie-za-

Калъф за таблет
Калъф за таблет, до 7" (17.8 cm), "бележник", с вакум , черен
http://obiavidnes.com/obiava/92780/kalyf-za-tablet

Калъф за таблет
Калъф за таблет, до 7" (17.8 cm), "бележник", черен
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http://obiavidnes.com/obiava/92779/kalyf-za-tablet

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/92778/30-50-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/92777/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/92776/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/92775/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/92774/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/92773/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi
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несъстоятелност.
PRETOR GROUP ПРОДАЖБА НА ФИРМИ-АД ЕАД ООД ЕООД със задължения, пред фалит или несъстоятелност.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори, Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция, Пълна Промяна по Обстоятелствата, процедурата
по прехвърляне на фирмата отнема един час. Освобождаваме Ви от Юридическа, Финансова и Солидарна Отговорност.
ПРОДАЖБА НА /ФИРМА/ НА ДЯЛОВЕ - ЕООД ООД.
Търговски Закон
Чл. 129. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял от един
съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.
(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския
регистър.
Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски
срещу дела в капитала.
PRETOR GROUP
За контакти от цялата страна - тел. 0892918797 http://kpd-bg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/92772/pretor-group-kupuvame-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniyapred-falit-ili-nesystoyateln

PRETOR GROUP ПРОДАЖБА НА ФИРМИ-АД ЕАД ООД ЕООД със задължения, пред фалит
или несъстоятелност.
PRETOR GROUP ПРОДАЖБА НА ФИРМИ-АД ЕАД ООД ЕООД със задължения, пред фалит или несъстоятелност.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори, Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция, Пълна Промяна по Обстоятелствата, процедурата
по прехвърляне на фирмата отнема един час. Освобождаваме Ви от Юридическа, Финансова и Солидарна Отговорност.
ПРОДАЖБА НА /ФИРМА/ НА ДЯЛОВЕ - ЕООД ООД.
Търговски Закон
Чл. 129. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял от един
съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.
(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския
регистър.
Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски
срещу дела в капитала.
PRETOR GROUP
За контакти от цялата страна - тел. 0892918797 http://kpd-bg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/92771/pretor-group-prodajba-na-firmi-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya-pred-falit-ili-ne

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
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0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/62273/tovarni-prevozi

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

Калъф за таблет
Калъф за таблет, до 7" (17.8 cm), "бележник", черен
http://obiavidnes.com/obiava/92770/kalyf-za-tablet

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/59414/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
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E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/61067/tovarni-prevozi

Калъф за таблет
Калъф за таблет, до 7" (17.8 cm), "бележник", черен
http://obiavidnes.com/obiava/92769/kalyf-za-tablet

Охлаждаща поставка за лаптоп Gigabyte
Охлаждаща поставка за лаптоп Gigabyte, сив, алуминий, за 12"/13"(30.48-33.02cm)
http://obiavidnes.com/obiava/92768/ohlajdashta-postavka-za-laptop-gigabyte

Охлаждаща поставка за лаптоп
Охлаждаща поставка за лаптоп, Thermaltake Massive V20 Black /200mm FAN до 17" CLN004
http://obiavidnes.com/obiava/92767/ohlajdashta-postavka-za-laptop

"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,
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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/92766/izkupuvame-eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-solidarnata-ot

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/92765/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/92764/pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya---predlagame-perfektno-sydeystvie-za-

Kолонка с Bluetooth
Kолонка с Bluetooth, FM radio
http://obiavidnes.com/obiava/92763/kolonka-s-bluetooth

Kолонка с Bluetooth
Kолонка с Bluetooth, FM radio
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http://obiavidnes.com/obiava/92762/kolonka-s-bluetooth

Kолонка с с Bluetooth
Kолонка с с Bluetooth, FM radio
http://obiavidnes.com/obiava/92761/kolonka-s-s-bluetooth

Kолонка с Bluetooth
Kолонка с Bluetooth, FM radio
http://obiavidnes.com/obiava/92760/kolonka-s-bluetooth

10/100/1000 Mbps
10/100/1000 Mbps, PCI, Intel, 19021
http://obiavidnes.com/obiava/92759/101001000-mbps

MikroTik CCR1009-8G-1S-1S+ (Rackmount)
MikroTik CCR1009-8G-1S-1S+ (Rackmount), 8-port Gbit, RS232, SFP & SFP+, PoE, USB
http://obiavidnes.com/obiava/92758/mikrotik-ccr1009-8g-1s-1s-rackmount

MikroTik CCR1009-8G-1S
MikroTik CCR1009-8G-1S, 8-port Gbit, RS232, 1x SFP, PoE, USB
http://obiavidnes.com/obiava/92757/mikrotik-ccr1009-8g-1s

MikroTik CCR1016-12G (Rackmount)
MikroTik CCR1016-12G (Rackmount), 12-port Gbit, RS232, USB
http://obiavidnes.com/obiava/92756/mikrotik-ccr1016-12g-rackmount

MikroTik CCR1016-12S-1S+ (Rackmount)
MikroTik CCR1016-12S-1S+ (Rackmount), 12x SFP, 1x SFP+, RS232, USB
http://obiavidnes.com/obiava/92755/mikrotik-ccr1016-12s-1s-rackmount

MikroTik CCR1036-12G-4S (Rackmount)
MikroTik CCR1036-12G-4S (Rackmount), 12-port Gbit, 4x SFP, RS232, USB
http://obiavidnes.com/obiava/92754/mikrotik-ccr1036-12g-4s-rackmount

MikroTik CCR1036-8G-2S+ (Rackmount)
MikroTik CCR1036-8G-2S+ (Rackmount), 8-port Gbit, 2x SFP+, RS232, USB
http://obiavidnes.com/obiava/92753/mikrotik-ccr1036-8g-2s-rackmount

MikroTik RB1100AHx2 (Rackmount)
MikroTik RB1100AHx2 (Rackmount), 13-port Gbit, RS232, PoE, microSD слот
http://obiavidnes.com/obiava/92752/mikrotik-rb1100ahx2-rackmount

MikroTik RB2011iL-IN
MikroTik RB2011iL-IN, 5-port + 5-port Gbit, PoE
http://obiavidnes.com/obiava/92751/mikrotik-rb2011il-in
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Маркови дрехи на едро - 0886378957
Маркови и дизайнерски дрехи, ишлемета, мъжко и дамско - дънки, панталони, блузи, ризи, тениски, поли , рокли,
суитчери,пуловери,якета,палта, потници, голямо разнообразие от марки и модели, супер качество и цени на едро,внос,
зарежда магазини -0886378957.Разгледайте на https://www.facebook.com/ivo.georgiev.52090
http://obiavidnes.com/obiava/92750/markovi-drehi-na-edro---0886378957

MikroTik RB2011iL-RM (Rackmount)
MikroTik RB2011iL-RM (Rackmount), 5-port + 5-port Gbit, PoE
http://obiavidnes.com/obiava/92749/mikrotik-rb2011il-rm-rackmount

Търся надомна работа
На 55 години съм и търся надомна работа,която държа да е производство.
http://obiavidnes.com/obiava/92748/tyrsya-nadomna-rabota

Търся работа като невъоръжена охрана
На 55 години съм и разполагам с документи за изкарани: 1.курс за охранител и 2.курс по безопасно боравене с огнестрелно
оръжие,а имам и над 6 години опит в охранителната дейност.Сега търся работа,като невъоръжена охрана близо до
Люлин,за минимум 550 лева заплата НЕТО на трудов договор,при график или само нощем или на 24 часа дежурство - 72
почива.Искам,ако има възможност,да давам и допълнителни дежурства - един ден да почивам в седмица,ми е
достатъчно.
http://obiavidnes.com/obiava/92747/tyrsya-rabota-kato-nevyoryjena-ohrana

Давам стая от 3 - стаен апартамент под наем
Люлин 2,давам стая под наем с включени разходи за 230 лева със свалени радиатори,на една ученичка,студентка или жена
до 45 години непущачка.Телефон 0888373880 НЕ ЖЕЛАЯ,ПОСРЕДНИЦИ И АГЕНЦИИ ДА МЕ БЕЗПОКОЯТ!
http://obiavidnes.com/obiava/92746/davam-staya-ot-3---staen-apartament-pod-naem

Давам стая от 3 - стаен апартамент под наем
Люлин 2,давам стая под наем с включени разходи за 230 лева със свалени радиатори,на една ученичка,студентка или жена
до 45 години непущачка.НЕ ЖЕЛАЯ,ПОСРЕДНИЦИ И АГЕНЦИИ ДА МЕ БЕЗПОКОЯТ!
http://obiavidnes.com/obiava/92745/davam-staya-ot-3---staen-apartament-pod-naem

MikroTik RB2011iLS-IN
MikroTik RB2011iLS-IN, 5-port + 5-port Gbit, 1x SFP, PoE
http://obiavidnes.com/obiava/92744/mikrotik-rb2011ils-in

Искам да се запозная с жена от 43 до 50 години
На 55 години съм и до себе си искам да имам мъжко момиче.Да сме взаимозаменяеми в домакинската работа и в
преодоляване на житейското злободневие.Не възприемам жена с наднормено тегло,тя трябва да има стил на
обличане,да се поддържа без маниакалност.Задължително да имаме допирни точки в областта на литература,музика,в
обич към децата,цветя и кучета.Желателно е да няма претеснения да изрази позиция,но с усет:къде,кога,какво и колко
може да очаква.Истината е ключ към кристални взаимоотношения и себераздаване.===aiala59@abv.bg===
http://obiavidnes.com/obiava/92743/iskam-da-se-zapoznaya-s-jena-ot-43-do-50-godini

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
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http://obiavidnes.com/obiava/92742/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/92741/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/92740/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/92739/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

MikroTik RB2011UiAS-RM (Rackmount)
MikroTik RB2011UiAS-RM (Rackmount), 5-port + 5-port Gbit, 1x SFP, PoE, USB
http://obiavidnes.com/obiava/92738/mikrotik-rb2011uias-rm-rackmount

Инкубатори-Люпилни 16-СЕТ вида вече през новата 2015
Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на люлката от : 18яйца,35,55,75,100,150,175 и 200броя яйца.
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.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/92737/inkubatori-lyupilni-16-set-vida-veche-prez-novata-2015

MikroTik RB750
MikroTik RB750, 5-port, PoE
http://obiavidnes.com/obiava/92736/mikrotik-rb750

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/92735/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
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Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/92734/detektivska-agenciya-inkognito-chasten-detektiv

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/92733/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Българските Инкубатори за домашни условия
Инкубатори с вместимост от 18 до 200броя яйца.ПОЗВЪНЕТЕ ЗА ЗАЯВКА НА НОМЕР - 09888 86086 !!!
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http://obiavidnes.com/obiava/92732/bylgarskite-inkubatori-za-domashni-usloviya

MikroTik RB750GL
MikroTik RB750GL, 5-port Gbit, PoE
http://obiavidnes.com/obiava/92731/mikrotik-rb750gl

Семинар по Инсайтинг интензивно дишане (IBI)
ДИШАЙ И ПРОМЕНИ ЖИВОТА СИ!
СЕМИНАРИ ПО ИНСАЙТИНГ ИНТЕНЗИВНО ДИШАНЕ (IBI)
10 – 11 ЯНУАРИ - 10:00 ЧАСА
ОЩЕ БЕЗЦЕННИ НЕОБИКНОВЕНИ МОМЕНТИ…
Прочети още:
www.insighting.eu
www.hypnoza.org
http://obiavidnes.com/obiava/92730/seminar-po-insayting-intenzivno-dishane-ibi

ДИШАЙ И ПРОМЕНИ ЖИВОТА СИ!

СЕМИНАРИ ПО ИНСАЙТИНГ ИНТЕНЗИВНО ДИШАНЕ (IBI)

10 – 11 ЯНУАРИ - 10:00 ЧАСА
ОЩЕ БЕЗЦЕННИ НЕОБИКНОВЕНИ МОМЕНТИ…

Прочети още:
www.insighting.eu
www.hypnoza.org
http://obiavidnes.com/obiava/92729/dishay-i-promeni-jivota-si--seminari-po-insayting-intenzivno-dishane-ibi-

MikroTik RB750UP
MikroTik RB750UP, 5-port, PoE in/out, USB
http://obiavidnes.com/obiava/92728/mikrotik-rb750up

Джойстик за PC
Джойстик за PC, USB
http://obiavidnes.com/obiava/92727/djoystik-za-pc

Джойстик за PC
Джойстик за PC, USB, 2 бр.
http://obiavidnes.com/obiava/92726/djoystik-za-pc
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Инкубатори за люпене на яйца
Предлагаме инкубатори с капацитет за
40 яйца,60, 80, 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/92725/inkubatori-za-lyupene-na-yayca

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/92724/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/92723/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

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/92722/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Джойстик за PC
Джойстик за PC, USB, 2 бр.
http://obiavidnes.com/obiava/92721/djoystik-za-pc

Джойстик за PC
Джойстик за PC, USB, 2 бр.
http://obiavidnes.com/obiava/92720/djoystik-za-pc

Слушалки за Iphone
Слушалки за Iphone, микрофон, различни цветове

Страница 21/57

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

04.01.2015

http://obiavidnes.com/obiava/92719/slushalki-za-iphone

**0882551735*** -фини шпакловки,.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/92718/0882551735--fini-shpaklovkidogovaryane-na-cenitebez-pochven-den

Система за домашно кин LG NB2540 2.1 канална
Система за домашно кин LG NB2540 2.1 канална, Bluetooth, 50W + 70W subwoofer
http://obiavidnes.com/obiava/92717/sistema-za-domashno-kin-lg-nb2540-21-kanalna

Уеб камера
Уеб камера, 1.3Mpix, микрофон, USB
http://obiavidnes.com/obiava/92716/ueb-kamera

Уеб камера
Уеб камера, 2Mpix, микрофон, 3 LED светлини, USB
http://obiavidnes.com/obiava/92715/ueb-kamera

Уеб камера
Уеб камера, микрофон, USB
http://obiavidnes.com/obiava/92714/ueb-kamera

Защитно стъкло (протектор) за IPhone 4
Защитно стъкло (протектор) за IPhone 4, 0.4 mm
http://obiavidnes.com/obiava/92713/zashtitno-styklo-protektor-za-iphone-4
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Защитно стъкло (протектор) за IPhone 5
Защитно стъкло (протектор) за IPhone 5, 0.4 mm
http://obiavidnes.com/obiava/92712/zashtitno-styklo-protektor-za-iphone-5

Защитно стъкло (протектор) за SAMSUNG S4
Защитно стъкло (протектор) за SAMSUNG S4, 0.4 mm
http://obiavidnes.com/obiava/92711/zashtitno-styklo-protektor-za-samsung-s4

Защитно стъкло (протектор) за SAMSUNG S4 mini
Защитно стъкло (протектор) за SAMSUNG S4 mini, 0.4 mm
http://obiavidnes.com/obiava/92710/zashtitno-styklo-protektor-za-samsung-s4-mini

55" (137.9 cm) LG 55EC930V
55" (137.9 cm) LG 55EC930V, Full HD OLED, 3D, DVB-C/T2/S2, Wi-Fi, 4x HDMI, 3x USB 2.0, CI Slot, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/92709/55-1379-cm-lg-55ec930v

55" (137.9 cm) LG 55UC970V
55" (137.9 cm) LG 55UC970V, Ultra HD IPS 4K, 3D, DVB-T2/DVB-C/DVB-S2, 4x HDMI 4K 60p, 2x USB 2.0, USB 3.0, Scart Full,
3D glasses, LAN, Wi-Fi, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/92708/55-1379-cm-lg-55uc970v

Безплатна нощувка в Хотел Аквая * * * гр. Велико Търново
Велико Търново е административен, културен, исторически и туристически център на България.
Хотел Аквая * * * е разположен в центъра на града, в близост до важни административни сгради е подходящ за бизнес
командировки.Разполага с подземен паркинг, конферентна зала и ресторант.
Насладете се на прекрасен престой с новата ни оферта:
След ДВЕ ПОРЕДНИ НОЩУВКИ в петък и събота, можете да ползвате БЕЗПЛАТНО нощувка в неделя !
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/92707/bezplatna-noshtuvka-v-hotel-akvaya----gr-veliko-tyrnovo

Адаптер за сим карта
Адаптер за сим карта
http://obiavidnes.com/obiava/92706/adapter-za-sim-karta

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/61173/tovarni-prevozi
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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/92705/tovarni-prevozi-s-bus

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

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

Дисплей
Дисплей, LCD touch за Iphone 4s, бял
http://obiavidnes.com/obiava/92704/displey

Дисплей
Дисплей, LCD touch за Iphone 4s, черен
http://obiavidnes.com/obiava/92703/displey

Дисплей
Дисплей, LCD touch за Iphone 4, бял
http://obiavidnes.com/obiava/92702/displey

Дисплей
Дисплей, LCD touch за Iphone 4, черен
http://obiavidnes.com/obiava/92701/displey
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Собствен онлайн магазин само за 200 лв.
Искате собствен онлайн магазин?
Това е възможно, и то на достъпна цена.
До 5 дни Вие ще притежавате работещ стандартен (с всичките му вградени функционалности, методи на плащане и
разширения) е-магазин, готов да приеме Вашите продукти и да продава.
Какво съдържа пакетът:
> панел за управление на съдържанието
> основни корекции в темплейта на магазина – лого, фон, менюта
> въвеждане на информация във всички страници на сайта (предоставя се от клиента)
> въвеждане на мета думи и описания
> система за поръчки
> кошница за продукти
> език на сайта – български или английски.
> опции за плащане – наложен платеж. Системата предлага и възможност за добавяне на допълнителни методи за
плащания с Epay, Easypay, PayPal и други.
> контактна форма
> опция за изпращане на информация до клиентите на сайта
> управление на наличността на стоките
> възможност за избор на такси за доставки
> Skype
> Live chat
> банер ротатор/слайдър
> безплатен домейн от типа – от типа име на сайта.com,.eu,.net,.org,.biz,
> регистрация на сайта в 100 Български директории
За повече информация: http://seoservice-bg.com , office@seoservice-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/92700/sobstven-onlayn-magazin-samo-za-200-lv

SEO оптимизация на сайтове
Бъди на първа страница в Google!
Качествена SEO оптимизация на сайтове за постигане на максимално добра позиция в резултатите от търсенето.
Постигане на трайно подобряване на онлайн видимостта на Вашия бизнес.
Ако искате да бъдете на челни позиции в Google, повече посетители и клиенти, решението е http://seoservice-bg.com.
http://obiavidnes.com/obiava/92699/seo-optimizaciya-na-saytove

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

Дисплей
Дисплей, LCD touch за Iphone 5s, бял
http://obiavidnes.com/obiava/92698/displey

Дисплей
Дисплей, LCD touch за Iphone 5s, черен
http://obiavidnes.com/obiava/92697/displey
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Люпилни за люпене на 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/92696/lyupilni-za-lyupene-na-yayca

Дисплей
Дисплей, LCD touch за Iphone 5, бял
http://obiavidnes.com/obiava/92645/displey

Дисплей
Дисплей, LCD touch за Iphone 5, черен
http://obiavidnes.com/obiava/92644/displey

БУРЯ И ТОРНАДО ОТ УДОВОЛСТВИЯ ПРЕДЛАГА САЙТА ЗА ЗАПОЗНАНСТВА
WWW.GEPIMEBG.COM ...
БУРЯ И ТОРНАДО ОТ УДОВОЛСТВИЯ ПРЕДЛАГА САЙТА ЗА ЗАПОЗНАНСТВА WWW.GEPIMEBG.COM ...
http://obiavidnes.com/obiava/92695/burya-i-tornado-ot-udovolstviya-predlaga-sayta-za-zapoznanstva-wwwgepimebgcom--

Зарядно за кола 2x USB + micro USB 12V
Зарядно за кола 2x USB + micro USB 12V, 5V/2.1A, 14259
http://obiavidnes.com/obiava/92643/zaryadno-za-kola-2x-usb--micro-usb-12v

Зарядно за кола LDNIO DL -C26
Зарядно за кола LDNIO DL -C26, 5V, micro USB, 12-24V/2.1A
http://obiavidnes.com/obiava/92642/zaryadno-za-kola-ldnio-dl--c26

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/92694/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 !
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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/92693/pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya---predlagame-perfektno-sydeystvie-za-
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Зарядно у-во
Зарядно у-во, 12/220V, USB, 5V/2A + Micro USB
http://obiavidnes.com/obiava/92641/zaryadno-u-vo

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/92692/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/92691/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

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/92690/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Зарядно у-во
Зарядно у-во, 12V, 2x USB + micro USB, 5V/2.1a
http://obiavidnes.com/obiava/92640/zaryadno-u-vo

Зарядно у-во lDINIO DL-AC61
Зарядно у-во lDINIO DL-AC61, 220V, 2xUSB, 5V/2.1A
http://obiavidnes.com/obiava/92639/zaryadno-u-vo-ldinio-dl-ac61

Зарядно у-во
Зарядно у-во, USB, 12V, 5V/1A + micro USB
http://obiavidnes.com/obiava/92638/zaryadno-u-vo

Зарядно у-во
Зарядно у-во, USB, 12V, 5V/3.1A + Micro USB
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http://obiavidnes.com/obiava/92636/zaryadno-u-vo

Зарядно за кола "Auto-Detect" за Samsung Galaxy Tab
Зарядно за кола "Auto-Detect" за Samsung Galaxy Tab, 12-24V/USB, 5V/2100mА
http://obiavidnes.com/obiava/92635/zaryadno-za-kola-auto-detect-za-samsung-galaxy-tab

Зарядно у-во 220V/2хUSB-5V/4200mA
Зарядно у-во 220V/2хUSB-5V/4200mA
http://obiavidnes.com/obiava/92633/zaryadno-u-vo-220v2husb-5v4200ma

Зарядно у-во HAMA 104826
Зарядно у-во HAMA 104826, micro USB/230V, за GSM, таблети
http://obiavidnes.com/obiava/92630/zaryadno-u-vo-hama-104826

Зарядно у-во за IPhone 4g
Зарядно у-во за IPhone 4g, USB, 12/220V
http://obiavidnes.com/obiava/92629/zaryadno-u-vo-za-iphone-4g

Зарядно у-во за Iphone 5g
Зарядно у-во за Iphone 5g, USB, 12/220V
http://obiavidnes.com/obiava/92628/zaryadno-u-vo-za-iphone-5g

Зарядно у-во за таблет
Зарядно у-во за таблет, 2.5mm, 12V/2A
http://obiavidnes.com/obiava/92627/zaryadno-u-vo-za-tablet

Prestigio MultiPhone 5507 DUO
Prestigio MultiPhone 5507 DUO, бял, поддържа 2 sim карти, 5" (12.7 cm), четириядрен Qualcomm MSM8212 1.2 GHz, 1GB,
8GB Flash памет, Аndroid 4.4, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92626/prestigio-multiphone-5507-duo

Prestigio MultiPhone 5507 DUO
Prestigio MultiPhone 5507 DUO, черен, поддържа 2 sim карти, 5" (12.7 cm), четириядрен Qualcomm MSM8212 1.2 GHz, 1GB,
8GB Flash памет, Аndroid 4.4, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92625/prestigio-multiphone-5507-duo

Зарядно у-во за Galaxy S2
Зарядно у-во за Galaxy S2, 220V, 5V/1A
http://obiavidnes.com/obiava/92621/zaryadno-u-vo-za-galaxy-s2

Зарядно у-во за Galaxy S2/S3/S4
Зарядно у-во за Galaxy S2/S3/S4, 220V, 5V/1A
http://obiavidnes.com/obiava/92620/zaryadno-u-vo-za-galaxy-s2s3s4

Зарядно у-во за Galaxy S5/Note3
Зарядно у-во за Galaxy S5/Note3, 220V, 5V/2A
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http://obiavidnes.com/obiava/92619/zaryadno-u-vo-za-galaxy-s5note3

Електровъдици
Продавам електрическa въдицa. Схеми, печатни платки и техническа документация на електрически въдици (любителски
и професионални) и примамки 0876709831 www.doxy100.wix.com/ribar doxy100@abv.bg
https://www.youtube.com/watch?v=IIsYH
САМО ЗА СОБСТВЕНИЦИ НА РИБАРНИЦИ И ЧАСТНИ ВОДОЕМИ!
http://obiavidnes.com/obiava/92687/elektrovydici

Зарядно у-во за Samsung
Зарядно у-во за Samsung, 5V/2A
http://obiavidnes.com/obiava/92612/zaryadno-u-vo-za-samsung

Зарядно у-во Skross
Зарядно у-во Skross, за кола 12V/24V
http://obiavidnes.com/obiava/92608/zaryadno-u-vo-skross

8" (20.32 cm) Prestigio MultiPad VISCONTE QUAD
8" (20.32 cm) Prestigio MultiPad VISCONTE QUAD, черен, четириядрен Intel Atom Z3735G 1.83 GHz, 1GB RAM, 16GB Flash
памет (+microSD слот), Windows 8.1, 370g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92607/8-2032-cm-prestigio-multipad-visconte-quad

Външна батерия/power bank
Външна батерия/power bank, Fortron PB1 1500mAh, литиево-полимерна
http://obiavidnes.com/obiava/92685/vynshna-bateriyapower-bank

Външна батерия/power bank
Външна батерия/power bank, Fortron PB1, 2200mAh, литиево-полимерна, черна
http://obiavidnes.com/obiava/92684/vynshna-bateriyapower-bank

Външна батерия/power bank
Външна батерия/power bank, Maxell STORM, 7800mAh, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/92683/vynshna-bateriyapower-bank

Външна батерия/power bank
Външна батерия/power bank, Maxell STORM, 7800mAh, черна
http://obiavidnes.com/obiava/92682/vynshna-bateriyapower-bank

Преходник HDMI(ж) към mini HDMI(м)
Преходник HDMI(ж) към mini HDMI(м)
http://obiavidnes.com/obiava/92681/prehodnik-hdmij-kym-mini-hdmim

Asus SABERTOOTH Z97 MARK S
Asus SABERTOOTH Z97 MARK S, Z97, LGA1150, DDR3 1866, PCI-E 3.0 (DisplayPort & HDMI)(CFX & SLi), SB7.1, 2x
Lan1000, 4x SATA 6Gb/s Raid 0,1,5,10, 1x SATA Express, 4x USB 3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/92680/asus-sabertooth-z97-mark-s
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Asus X99-S
Asus X99-S, X99, LGA2011-v3, DDR4 3200(OC), PCI-E 3.0 (CFX & SLi), SB7.1 DTS Connect, 2x Lan1000, 8x SATA 6Gb/s, Raid
0,1,5,10, 1x SATA Express, 1x M.2 Socket 3, 8x USB 3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/92679/asus-x99-s

Asus Z97-E
Asus Z97-E, Z97, LGA1150, DDR3 3200(OC), PCI-E 3.0 (HDMI & DVI)(CFX & SLi), SB7.1, Lan1000, 4x SATA 6Gb/s Raid
0,1,5,10, 1x SATA Express, 1x M.2 Socket 3, 4x USB 3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/92678/asus-z97-e

Gigabyte GA-Z97X-UD7 TH
Gigabyte GA-Z97X-UD7 TH, Z97, LGA1150, DDR3 3200(OC), PCI-E 3.0 (Thunderbolt & HDMI)(SLi&CF), SB7.1, Lan1000, 6x
SATA 6Gb/s Raid 0,1,5,10, 1x SATA Express, 6x USB 3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/92677/gigabyte-ga-z97x-ud7-th

Adapter PCI x1 to 4xUSB2.0
Adapter PCI x1 to 4xUSB2.0, 17453
http://obiavidnes.com/obiava/92676/adapter-pci-x1-to-4xusb20

Adapter PCI към Parallel port
Adapter PCI към Parallel port, 17452
http://obiavidnes.com/obiava/92675/adapter-pci-kym-parallel-port

Adapter PCI към Serial port
Adapter PCI към Serial port, 17451
http://obiavidnes.com/obiava/92674/adapter-pci-kym-serial-port

Samsung SE-208GB/RSBD
Samsung SE-208GB/RSBD, външна, Slim, черна, USB2.0
http://obiavidnes.com/obiava/92673/samsung-se-208gbrsbd

Samsung SE-208GB/RSWD
Samsung SE-208GB/RSWD, външна, Slim, бяла, USB2.0
http://obiavidnes.com/obiava/92672/samsung-se-208gbrswd

15.6" (39.62 cm) Acer Aspire VN7-571G (NX.MRVEX.046)
15.6" (39.62 cm) Acer Aspire VN7-571G (NX.MRVEX.046), двуядрен Intel Core i5 4210U 1.7/2.7GHz, Full HD LED Display &
nVidia GeForce GTX 850M 4GB (HDMI), 8GB, 1TB HDD, 3x USB 3.0, Linux, 2.4kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92671/156-3962-cm-acer-aspire-vn7-571g-nxmrvex046

12.5" (31.75 cm) Dell Latitude E7240 (CA013LE72401EM)
12.5" (31.75 cm) Dell Latitude E7240 (CA013LE72401EM), дву-ядрен Intel® Core™ i7 4600U 2.1/3.3Ghz, HD LED Display
(mDP), 8GB, 256GB SSD, fingerpint, 3x USB3.0, Linux, 1.36kg, 3г. NBD гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92670/125-3175-cm-dell-latitude-e7240-ca013le72401em

18.4" (46.73 cm) Dell Alienware 18 (5397063656608_1)
18.4" (46.73 cm) Dell Alienware 18 (5397063656608_1), четири-ядрен Intel Core i7-4940MX 3.1/4.0 GHz, FULL HD Dysplay &
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GeForce GTX 880M 16GB (mDP), 32GB, 2TB HDD & 80GB SSD, 4x USB 3.0, Windows 8.1, 5.47 kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92669/184-4673-cm-dell-alienware-18-5397063656608_1

18.4" (46.73 cm) Dell Alienware 18 (5397063656899)
18.4" (46.73 cm) Dell Alienware 18 (5397063656899), четири-ядрен Intel Core i7 4710MQ 2.5/3.5 GHz, Full HD Display &
nVidia GeForce GTX 880M 16GB (mDP), 16GB, 1TB HDD & 80GB SSD, 4x USB 3.0, Windows 8.1, 5.47 kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92668/184-4673-cm-dell-alienware-18-5397063656899

15.6" (39.62 cm) HP ZBook 15 G2 Mobile Workstation (J8Z48EA)
15.6" (39.62 cm) HP ZBook 15 G2 Mobile Workstation (J8Z48EA), четири-ядрен Intel Core i7 4710MQ 2.5/3.5 GHz, QHD+ LED
Display & Quadro K2100M, 2GB (DP), 8GB, 265GB SSD, 3x USB3.0, Windows 8.1/7 Pro, 2.82kg, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/92667/156-3962-cm-hp-zbook-15-g2-mobile-workstation-j8z48ea

13.3" (33.78 cm) Toshiba Portege Z30-A-186
13.3" (33.78 cm) Toshiba Portege Z30-A-186, дву-ядрен Intel® Core™ i3 4030U 1.9 GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 128GB
SSD, WiDi, 3x USB3.0, Windows 7/8.1 Pro, 1.2kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92666/133-3378-cm-toshiba-portege-z30-a-186

13.3" (33.78 cm) Toshiba Portege Z30t-A-11H
13.3" (33.78 cm) Toshiba Portege Z30t-A-11H, 4G, дву-ядрен Haswell Intel® Core™ i7 4510U 2.0/3.1 GHz, сензорен FULL HD
Display, 16GB, 512GB SSD, WiDi, 3x USB 3.0, Windows 8.1 Pro, 1.36kg, 3 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92665/133-3378-cm-toshiba-portege-z30t-a-11h

ЧЕХИЯ ЗАКОННА РАБОТА С ДОГОВОР ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО БЕЗ
КОМИСИОН ЗА ЖЕНИ МЪЖЕ СЕМЕЙСТВА
БЕЗ
ТАКСИ
В
БЪЛГАРИЯ
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 пластмасови бутилки,цех за млечни продукти,цех за боядисване на
джанти,цех за ламинат,склад за хранителни продукти,склад за плодове и зеленчуци,склад за перилни препарати,сервиз за
гуми 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
седмичерн 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. 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/92664/chehiya-zakonna-rabota-s-dogovor-po-cheshkoto-zakonodatelstvo-bez-komision--za-jeni-

Инкубатори за люпене на яйца
Предлагаме инкубатори за люпене на яйца с капацитет за
40 яйца,60, 80, 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/92663/inkubatori-za-lyupene-na-yayca

15.6" (39.62 cm) Toshiba Tecra Z50-A-15P
15.6" (39.62 cm) Toshiba Tecra Z50-A-15P, двуядрен Intel® Core™ i5 4210U 1.7/2.7 GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB,
500GB 7200rpm, WiDi, 3x USB3.0, Windows 7/8.1 Pro, 1.8kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92662/156-3962-cm-toshiba-tecra-z50-a-15p
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Защитно стъкло (протектор) за SAMSUNG S3
Защитно стъкло (протектор) за SAMSUNG S3, 0.4 mm
http://obiavidnes.com/obiava/92661/zashtitno-styklo-protektor-za-samsung-s3

Защитно стъкло (протектор) за SAMSUNG S3 Mini
Защитно стъкло (протектор) за SAMSUNG S3 Mini, 0.4 mm
http://obiavidnes.com/obiava/92660/zashtitno-styklo-protektor-za-samsung-s3-mini

Защитно стъкло (протектор) за SAMSUNG S5
Защитно стъкло (протектор) за SAMSUNG S5, 0.4 mm
http://obiavidnes.com/obiava/92659/zashtitno-styklo-protektor-za-samsung-s5

Висококачествени камери на отлични промоционални цени
На вашето внимание представяме новата камера DELCAMEX - RD32 за снимане на видео в доста и наистина екстремни
ситуации. С възможностите си за запис 1280x720,30fps, резолюция на снимките 2560x1920pх и непромокаемостта си до
20 метра, тя може да бъде част от Вашата екипировка буквално навсякъде.
http://obiavidnes.com/obiava/92658/visokokachestveni-kameri-na-otlichni-promocionalni-ceni

Превоз на покъщнина с мебеловоз на НАЙ - ДОБРИ ЦЕНИ !
Превоз и пренасяне на мебели, багаж, покъщнина, лични вещи с перфектно чист камион.
Транспортни услуги в София и страната. Товарен транспорт с камион - МЕБЕЛОВОЗ с обем 18куб.м. и дължина на
товарната част 4,5 метра. Камиона е изцяло тапициран от вътрешна страна, което предпазва от повреди Вашето
обзавеждане. Камиона е оборудван с колани за връзване към стените на фургона. При необходимост осигуряваме хамали.
Превоз на обзавеждане, мебели, багаж, черна и бяла техника от жилища, квартири, офиси, магазини, складове.
Възможност за експресни доставки на багаж и стоки до всяка точка в ЕС. Коректност. Тел за връзка: 02/4890390 /
0877663995 / 0898874253. Сайт: http://valtrans.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/92657/prevoz-na-pokyshtnina-s-mebelovoz-na-nay---dobri-ceni-

Защитно стъкло (протектор) за SAMSUNG S5 Mini
Защитно стъкло (протектор) за SAMSUNG S5 Mini, 0.4 mm
http://obiavidnes.com/obiava/92656/zashtitno-styklo-protektor-za-samsung-s5-mini

Калъф тип джоб Tom Tailor Classic Beauty
Калъф тип джоб Tom Tailor Classic Beauty, size XL, кафяв
http://obiavidnes.com/obiava/92655/kalyf-tip-djob-tom-tailor-classic-beauty

Калъф тип джоб Tom Tailor Classic Beauty
Калъф тип джоб Tom Tailor Classic Beauty, size XL, сив
http://obiavidnes.com/obiava/92654/kalyf-tip-djob-tom-tailor-classic-beauty

Калъф тип джоб Tom Tailor Classic Beauty
Калъф тип джоб Tom Tailor Classic Beauty, size XL, черен
http://obiavidnes.com/obiava/92653/kalyf-tip-djob-tom-tailor-classic-beauty

Калъф тип джоб Tom Tailor Classic
Калъф тип джоб Tom Tailor Classic, size L, кафяв
http://obiavidnes.com/obiava/92652/kalyf-tip-djob-tom-tailor-classic
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30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/92651/30-50-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/92650/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Калъф тип джоб Tom Tailor Classic
Калъф тип джоб Tom Tailor Classic, size L, сив
http://obiavidnes.com/obiava/92649/kalyf-tip-djob-tom-tailor-classic

Калъф тип джоб Tom Tailor Classic
Калъф тип джоб Tom Tailor Classic, size М, черен
http://obiavidnes.com/obiava/92648/kalyf-tip-djob-tom-tailor-classic

Samsung SM-R750 Galaxy Gear S
Samsung SM-R750 Galaxy Gear S, бял, 2" (5.08 сm), двуядрен 1 GHz, 512 MB, 4GB Flash памет, Tizen, 67g, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92647/samsung-sm-r750-galaxy-gear-s

Samsung SM-R750 Galaxy Gear S
Samsung SM-R750 Galaxy Gear S, черен, 2" (5.08 сm), двуядрен 1 GHz, 512 MB, 4GB Flash памет, Tizen, 67g, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92646/samsung-sm-r750-galaxy-gear-s

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
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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/92637/chehiya---nabira-rabotnici

Mасажна кушетка
Mасажна кушетка
Масажна кушетка Restpro Classic-2 (цвят – кремав, черен, червен,лилав,бордо,бежав )
Професионална преносима кушетка за масаж "Restpro Classic-2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна. Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас! Кушетката е подходяща както за всички видове
масажни и козметични процедури, така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Краката на масажната кушетка се отварят лесно и с минимално усилие. Сгъването, разгъването и пренасянето на
кушетката е изключително улеснено.Кушетката за масаж е тапицирана с водоустойчив и устойчив на масажно олио
винил.Преносимата масажна кушетката се състои от 2 секции
Описание на кушетката;
Дъжина: 192 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 20 см
O Тегло: 15 кг
Цената на кушетката 285лв

Доставка до адрес -18 лв

Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/92634/masajna-kushetka

Релакс с горещи вулканични камъни-20бр.с подгряващ куфар
Релакс с горещи вулканични камъни-20бр.с подгряващ куфар
Масажът с горещи камъни (стоун терапия), е един от най-древните методи за релаксация и оздравяване.
При контакт с тялото предварително затоплените гладки лава-камьни предават своята природна енергия, чрез която се
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превьзмогва умората и стреса и релаксира нервната система. Премахва се енергийния дисбаланс, отпускат се мускулите
и се подобрява гьвкавостта на ставите. Сьчетанието на енергийното вьздействие на лава-камьните с ритуала на
мануалния масаж стимулира прилив на позитивна енергия, добро здраве и душевна хармония.
В какво се състои лечебният ефект на масажа с горещи камъни?
• Позитивно влияе върху дейността на сърдечно-съдовата и дихателната система
• Помага за нормализиране на артериалното налягане
• Стимулира централната и вегетативната нервна система
• Отнема умората и напрежението в мускулите
• Помага за отделянето на излишните течности от мускулите и тъканите и бързото им извеждане от организма
• Отстранява напрежението и стреса, неутрализира негативната енергия, предизвиква положителни изменения в
енергийното поле на човека
За горещия стоун масаж (температурата на камъните варира от 45 до 55 градуса) се използва обикновено вулканичен
базалт. Той съдържа петте елемента - огън, вода, въздух, метал, земя, затова притежава особено полезни свойства.
Благодарение на порестата си структура базалтът бавно изстива и предава топлината и положителна си енергия на
човешкото тяло.
Както повечето масажи, стоун терапията има и противопоказания - при бременни жени, по време на обостряне на
хронични и остри инфекциозни заболявания, при увреден гръбначен стълб и тромбоза на дълбоките вени, при активна
форма на туберкулоза, възпаление на лимфните възли и гнойни процеси, при онкологични заболявания и доброкачествени
тумори. Масажът с горещи камъни не се препоръчва и при боледуващи от бронхиална астма..
Подгревател за вулканични масажни камъни - спецификация:
Тип "Куфар"
Захранване: 220-240 V ( 110 V ) - 50-60 Hz
Мощност: 60 W
Температура: до 60 градуса
Размери: 21 х 15 х 11 см.
Подгряващият куфар се захранва от ел.мрежата на 220V.
Цена 235лв.
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/92632/relaks-s-goreshti-vulkanichni-kamyni-20brs-podgryavasht-kufar

Товарни превози с бус до 1500
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/92631/tovarni-prevozi-s-bus-do-1500
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Privileg JK4
Privileg JK4, бял, поддържа 2 sim карти, 5" (12.7 cm), двуядрен MTK6572 1.2 GHz, 512MB, 4GB Flash памет (+ Micro SD
сло), Аndroid 4.2, 137g, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92624/privileg-jk4

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/92623/30-50-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/92622/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Предлагаме инкубатори
Предлагаме инкубатори,с капацитет за
40 яйца,60, 80, 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/92618/predlagame-inkubatori

Легализация на документи, лицензирани преводи
Преводаческа агенция Нов Век извършва качествени преводи на Английски, Немски, Турски, Гръцки, Португалски,
Френски, Италиански, Испански, Арабски, Китайски, Иврит и много други езици. Заверки на преводи на документи от
чужбина и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на актове за раждане, дипломи, академични справки, нотариални актове, медицински
документи, свидетелства за съдимост, съдебни решения и други във всички държавни институции и чуждестранни
посолства в Република България.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/92617/legalizaciya-na-dokumenti-licenzirani-prevodi

Люпилни за люпене на яйца до 200броя напълно автоматични
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
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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/92616/lyupilni-za-lyupene-na-yayca-do-200broya-napylno-avtomatichni

Люпилни за люпене на яйца до 200броя напълно автоматични
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/92615/lyupilni-za-lyupene-na-yayca-do-200broya-napylno-avtomatichni

Люпилни за люпене на яйца до 200броя напълно автоматични
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/92614/lyupilni-za-lyupene-na-yayca-do-200broya-napylno-avtomatichni

Люпилни за люпене на яйца до 200броя напълно автоматични
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/92613/lyupilni-za-lyupene-na-yayca-do-200broya-napylno-avtomatichni

свободни работни позиции
Чрез съвместната ни дейност с чешката агенция по заетоста предлагаме следните работни позиции за Чехия за мъже ,
жени , семейства до 50 год.- за работа във фабрика за парфюми - чисто заплащане 850 евро , месокомбинат 900-950евро ,складови работници(мъже и жени)-(850-900евро),шоколадова фабрика-850евро,сладкарски цех-(850-900
)евро,пекарна(850евро),цех за пакетаж(750 до 900 евро), майстори строители широкоспектърен профил ( от 1100 - 1500
евро ) , заварчици на СО2 и аргон ( 1200 - 1600 евро ) , електрод ( 1000 евро ) , селско стопанство и животновъдство (
1000 евро ) , оранжерии ( 900 евро ) , складови работници от 20-30 год. за складовете на Пенни Маркет , Билла , Кауфланд
, Теско и Алберт (само мъже до 45 г. 950 евро ) , цех за сухо боядисване ( 1000 евро ) , завод на Кока Кола ( 900
евро)лаковна(750-900eвро) . Към всички оферти се дава седмичен аванс до първа заплата от 1000 - 1500 чкр ( 40 -60 евро )
. Заплатата е на следващия месец от 10-20 число за предходния. Трудов договор , осигуровки , подсигурена квартира ( към
някои от офертите е безплатна )
http://obiavidnes.com/obiava/92611/svobodni-rabotni-pozicii

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
Е. Сандов
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http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/92610/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,
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/92609/pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya---predlagame-perfektno-sydeystvie-za-

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

Оферта за ВИП-апартаментите на хотел Аквая *** гр. Велико Търново
За хората, желаещи почивка от натовареното ежедневие, и предпочитащи лукс и разкош, Хотел Аквая предлага
страхотни оферти за ВИП апартаменти. Изживейте една страхотна почивка в невероятен комфорт и се насладете на
качествено обслужване. На разположението на гостите на хотела са: подземен паркинг, сауна, ресторант, механа в
битова обстановка и жива музика и игрална зала.
Специални цени за нашите ВИП – апартаменти ! Изберете АПАРТАМЕНТ с БАЛДАХИНОВА СПАЛНЯ и 4-местно
ДЖАКУЗИ, напълнено специално за Вас, или АПАРТАМЕНТ с КРЪГЛА СПАЛНЯ и стъклена баня с 2-местна
ХИДРОМАСАЖНА ВАНА - 99 лв/вечер (за 2 и повече нощувки)
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/92606/oferta-za-vip-apartamentite-na-hotel-akvaya--gr-veliko-tyrnovo
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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

Предлагаме инкубатори
Предлагаме инкубатори, с капацитет за
40 яйца,60, 80, 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/92605/predlagame-inkubatori

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

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/92604/tovarni-prevozi-s-bus-do-1500-kg

Товарни превози
Товарни превози с бус до 1500 кг
0887-82-34-04
0876-39-07-07
http://obiavidnes.com/obiava/92603/tovarni-prevozi

Товарни превози с бус
Товарни превози с бус до 1500 кг
0887-82-34-04
0876-39-07-07
http://obiavidnes.com/obiava/92602/tovarni-prevozi-s-bus
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Товарни превози
Товарни превози с бус до 1500 кг
0887-82-34-04
0876-39-07-07
http://obiavidnes.com/obiava/92601/tovarni-prevozi

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

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/92600/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/92599/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

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

Черно стреч фолио за опаковане
Марина Ромеа ЕООД продава ролки с висококачествено италианско черно стреч фолио за ръчно опаковане на кашони,
мебели, стоки върху палети и други нехранителни продукти с произволна форма и габарити.Подходящо за употреба във
всички сфери на промишлеността, логистиката, производства, търговия, в домът – навсякъде, където е необходимо да
се гарантира на продукта предпазване от прах и замърсяване,намокряне, нараняване, сигурност при транспортиране,
непромокаемост и търговска неприкосновеност. Устойчиво на температурни амплитуди.Фолиото е подходящо за
опаковане на вещи, които има опасност да бъдат одраскани при преместване, транспортиране или складиране - като
например дивани,мека и твърда мебел,матраци,техника,хладилници, телевизори,осветителни тела,различни изделия от
електрониката и много други. Със стреч фолио може да опаковате вашите куриерски пратки,за които нямате подходящ
кашон с който да бъдат опаковани.
Предпазва от наранявания, натъртвания и драскотини опакования продукт.Благодарение на своята гъвкавост и силна
структура фолиото не се поврежда от остри и режещи ръбове и няма да се разкъса дори при използване на сила. Леко,
сигурно и икономично стреч фолиото не оказва влияние върху теглото на опакованите изделия.За разлика от
прозрачното,черното стреч фолио има отлична защитна функция като скрива опакованите с него продукти и предмети
от любопитни очи.Опакованите продукти в черен стреч са много добре маскирани и не се виждат.
Цвят на фолиото: черен
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Разтегливост: 150 %
Ширина на ролката 500мм
Тегло на ролка: 2кг
Дебелина на фолиото 23 микрона
Цена на ролка: 10,20лв с ДДС
Доставки на ролки с черно стреч фолио до всеки един град и село в страната.Бърза доставка за 1-ин работен ден по
куриер(ЕКОНТ,ТИП ТОП КУРИЕР,СПИДИ) с наложен платеж до Вашия магазин,офис или дом в удобно за Вас
време.Телефон эа поръчки и доставка:0887843478
http://obiavidnes.com/obiava/92598/cherno-strech-folio-za-opakovane

Мини ролки стреч фолио
Марина Ромеа ЕООД продава италиански мини ролки със стреч фолио за ръчно опаковане на малки пакети,кутии с малки
размери,кашони,дребни части,всички видове дълги профили(от пластмаса,алуминий,дърво и др.),пръти,метални или
пластмасови тръби,дъски и други нехранителни продукти с произволна или неправилна форма и габарити.Подходящо за
употреба във всички сфери на промишлеността, логистиката, производства, търговия, в домът – навсякъде, където е
необходимо да се гарантира на продукта предпазване от прах и замърсяване,намокряне, нараняване, сигурност при
транспортиране, непромокаемост и търговска неприкосновеност. Устойчиво на температурни амплитуди.
Цвят на фолиото: прозрачно
Ширина на фолиото: 10 сантиметра
Дебелина на фолиото 23 микрона
Дължина на фолиото в ролка: 150 метра
Отделно към мини ролките предлагаме и италиански пластмасови дръжки за по-лесно,бързо и удобно опаковане с с
фолиото.
Цена на ролка: 3лв с ДДС
Доставки на мини ролки стреч фолио до всеки един град и село в страната.Бърза доставка за 1-ин работен ден по
куриер(ЕКОНТ,ТИП ТОП КУРИЕР,СПИДИ) с наложен платеж до Вашия магазин,офис или дом в удобно за Вас време.
Доставката се извършва с -20 процента отстъпка от куриерската тарифа за всички наши клиенти !
Телефон за поръчки и доставка: 0887843478
http://obiavidnes.com/obiava/92597/mini-rolki-strech-folio

Switch MikroTik CRS109-8G-1S-2HnD-IN
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

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 , 00420 777 073 926
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/92596/chehiya---nabira-rabotnici

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/92595/chehiya---nabira-rabotnici

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

СЕКС ИГРИ В НАЙ- ДОБРИЯТ САЙТ ЗА ЕРОТИКА И ЗАБАВЛЕНИЯ ПОСЕТИ
WWW.SEXCHE.COM
СЕКС ИГРИ В НАЙ- ДОБРИЯТ САЙТ ЗА ЕРОТИКА И ЗАБАВЛЕНИЯ ПОСЕТИ WWW.SEXCHE.COM
http://obiavidnes.com/obiava/92594/seks-igri-v-nay--dobriyat-sayt-za-erotika-i-zabavleniya-poseti-wwwsexchecom

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

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

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.
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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/92593/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

"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.
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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/92592/izkupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata-otgovornost-za-

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

"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 !
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Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !

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/92591/izkupuvame-eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-solidarnata-ot

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,
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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/92590/pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya---predlagame-perfektno-sydeystvie-za-

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/92589/30-50-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/92588/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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
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://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/92587/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.
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› 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://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/92586/pretor-group-prodajba-na-firma-ad-ead--eood-ood-prehvyrlyane-na-drujestveni-dyalo

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

Напълно автоматични Инкубатори
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/92585/napylno-avtomatichni-inkubatori

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

Превод и легализация на документи от и за чужбина
Преводаческа агенция Нов Век извършва стандартни, бързи и експресни преводи на Английски, Немски, Турски, Гръцки,
Португалски, Френски, Италиански, Испански, Арабски, Китайски, Иврит и много други езици. Заверки на преводи на
документи от чужбина и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на актове за раждане, дипломи, академични справки, нотариални актове,
медицински документи, свидетелства за съдимост, съдебни решения и други във всички държавни институции и
чуждестранни посолства в Република България.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/92584/prevod-i-legalizaciya-na-dokumenti-ot-i-za-chujbina

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

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

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

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

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.
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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

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.
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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
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

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/61018/tovarni-prevozi

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

Страница 56/57

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

04.01.2015

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.
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
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