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Охладител за видеокарти
Охладител за видеокарти, 48x10mm, 12V, 2-пинов (2P)
http://obiavidnes.com/obiava/93129/ohladitel-za-videokarti

Охладител за видеокарти
Охладител за видеокарти, 55x10mm, 12V, 2-пинов (2P)
http://obiavidnes.com/obiava/93128/ohladitel-za-videokarti

Охладител за видеокарти
Охладител за видеокарти, 75x10mm, 12V, 2-пинов (2P)
http://obiavidnes.com/obiava/93127/ohladitel-za-videokarti

Asus Xonar U1 Audio Station
Asus Xonar U1 Audio Station, Dolby® Pro-Logic IIx, USB
http://obiavidnes.com/obiava/93126/asus-xonar-u1-audio-station

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/93152/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/93151/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

Батерии цинкови Sony New Ultra SUM1NUB2A
Батерии цинкови Sony New Ultra SUM1NUB2A, R20, 1.5V, 2бр.
http://obiavidnes.com/obiava/93125/baterii-cinkovi-sony-new-ultra-sum1nub2a

Батерии цинкови Sony SUM1NUP2A
Батерии цинкови Sony SUM1NUP2A, R20, 1.5V, 2бр.
http://obiavidnes.com/obiava/93122/baterii-cinkovi-sony-sum1nup2a

Батерии цинкови Sony Ultra 3R12B1A
Батерии цинкови Sony Ultra 3R12B1A, 3R12, 4.5V, 1бр.
http://obiavidnes.com/obiava/93115/baterii-cinkovi-sony-ultra-3r12b1a

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
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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/93150/inkubatori-8-vida-avtomatichni-i-8-vida-poluavtomatichni-

Батерия литиева Sony 2CR5B1A
Батерия литиева Sony 2CR5B1A, 2CR5, 6.0V, 1бр.
http://obiavidnes.com/obiava/93112/bateriya-litieva-sony-2cr5b1a

Семеен хотел Стамболов
Семеен хотел Стамболов Велико Търново! Цени, които всеки може да си позволи! От 15 до 25 лева! Настаняване в
центъра на Историята! Възрожденска атмосфера и комфорт! От терасите се открива неповторима панорама на
града! СТАИТЕ СА ОБОРУДВАНИ С КЛИМАТИК, ВИСОКОСКОРОСТЕН БЕЗПЛАТЕН ИНТЕРНЕТ, САМОСТОЯТЕЛЕН
САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ, КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ! 0878270551/ 062650082
Хотел "Стамболов" Велико Търново
http://hotel-stambolov.com/
http://obiavidnes.com/obiava/93149/semeen-hotel-stambolov

Батерия литиева Sony Absolute Power CRP2B1A
Батерия литиева Sony Absolute Power CRP2B1A, CRP2, 3.0V, 1бр.
http://obiavidnes.com/obiava/93111/bateriya-litieva-sony-absolute-power-crp2b1a

Батерия литиева Sony CR1216BEA
Батерия литиева Sony CR1216BEA, CR1216, 3.0V, 5бр.
http://obiavidnes.com/obiava/93110/bateriya-litieva-sony-cr1216bea

Батерия литиева Sony CR2430BEA
Батерия литиева Sony CR2430BEA, CR2430, 3.0V, 1бр.
http://obiavidnes.com/obiava/93109/bateriya-litieva-sony-cr2430bea

Работа в Чехия БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Мъже, жени, семейства за сглобяване на картонени кутии за парфюми. Заплащане 85 CZK/час – 900 EURO/месец.
Трудов договор според чешкото законодателство, здравни и социални осигуровки поети от работодателя, осигурена
квартира и всекиседмични аванси от 50 EURO до заплата, БЕЗПЛАТЕН ОБЯД.
Тел: 0879 607 892, 00420 773 540 059
http://obiavidnes.com/obiava/93148/rabota-v-chehiya-bez-posrednici

Батерия литиева Sony CR2450B1A
Батерия литиева Sony CR2450B1A, CR2450, 3.0V, 1бр.
http://obiavidnes.com/obiava/93107/bateriya-litieva-sony-cr2450b1a

Детоксикатор
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 275лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА !
КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 450.00 лв., Вие получавате като БОНУС : .
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ +
АЛУМИНИЕВ, ЗАКЛЮЧВАЩ СЕ КУФАР / 36лв./ !
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ДЕТОКСИКАТОР -290лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 450 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
http://obiavidnes.com/obiava/93147/detoksikator

Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
10 минутна тренировка с ”ВИБРО ПЛЕЙТ”, замества едночасово "блъскане” по различните уреди във фитнес залите !
Това е един специален иновационен метод за тренировка – ”Whole body vibration”, който се базира на дългогодишни
международни клинични изследвания и има много широко поле на приложение
в областта на здравето, спорта и фитнеса.Той се състои в използването на бързи ритмични вибрации, които
предизвикват силни мускулни контракции,
тренирайки цялото тяло и и водещи до бързи резултати.
А те са впечатляващи и се проявяват още през първата седмица на използуване на уреда- увеличава се мускулната сила и
гъвкавост, усъвършенства се формата на тялото и мускулатурата,
намалява се подкожната мастна тъкан на местата с големи натрупва- ния,
премахва се целулита ,увеличава се виталността на организма, постига се хормонално равновесие, създава се чувсво на
телесно и психическо благосъстояние, премахва се стреса и напрежението,
повишава се метаболизма и се постига цялостно подмладяване на организма.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/93146/vibro-pleytpauyr-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Имате желание да зарадвате съпругата си?
Ето имате шанс като закупите от нашият артикул -кухненско ренде.
Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на кухненското ренде.
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване.
Безопасен за деца
Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци с различни по големина форми.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.Цена 59лв
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
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http://obiavidnes.com/obiava/93145/nayser-dayser-kuhnensko-rende---pomoshtnik-na-vsyaka-domakinya

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2015 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/93144/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Журналистика - ускорени курсове и уроци
Ускорени курсове и индивидуално обучение по журналистика за СУ и УНСС – 20 часа по 60 мин. за работа в малка група;
подробно преподаване на целия материал; проверка на есета; подготовка за устен изпит; включени учебни материали; 5
пробни изпита по формата на университетите в допълнително време; удобни офиси в центъра на града. Начало: 12,01,
записване до 10. 01, цена: 250лв. за работа в курс (изплащане на две вноски)
http://obiavidnes.com/obiava/93143/jurnalistika---uskoreni-kursove-i-uroci

7 клас - ускорени курсове и уроци
Ускорени курсове и индивидуално обучение по БЕЛ и математика за НВО седмокласници – 50 часа по 60 мин. за работа в
малка група; подробно преподаване на целия материал; включени учебни материали; 5 пробни изпита по формата на НВО
в допълнително време; удобни офиси в центъра на града. Начало: 12,01, записване до 10. 01, цена: 400лв. за работа в курс
(изплащане на две вноски)
http://obiavidnes.com/obiava/93142/7-klas---uskoreni-kursove-i-uroci

Кандидат-студенти - ускорени курсове и уроци
Ускорени курсове и индивидуално обучение за кандидатстудентски изпити – БЕЛ, история, философия, математика,
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химия, биология, география, английски, немски, френски, испански език; 70 часа по 60 мин. за работа в малка група;
подробно преподаване на целия материал; включени учебни материали; 5 пробни КС изпита в допълнително време; удобни
офиси в центъра на града. Начало: 12,01, записване до 10. 01, цена: 550лв. за работа в курс (изплащане на две вноски)
http://obiavidnes.com/obiava/93141/kandidat-studenti---uskoreni-kursove-i-uroci

МАТУРА - ускорени курсове
Ускорени курсове и индивидуално обучение за МАТУРА – БЕЛ, история, философия, математика, химия, биология,
география, английски, немски, френски, испански език; 50 часа по 60 мин. за работа в малка група; подробно преподаване
на целия материал; включени учебни материали; 5 пробни матури в допълнително време; удобни офиси в центъра на
града. Начало: 12,01, записване до 10. 01, цена: 450лв за работа в курс (изплащане на две вноски)
http://obiavidnes.com/obiava/93140/matura---uskoreni-kursove

Циклене на дюшеме Бургас,Несебър,Созопол
Фирма Акция 2010 предлага следните паркетни услуги за градовете Бургас, Поморие, Несебър, Слънчев Бряг, Созопол,
Лозенец:
-

редене на стар и нов паркет

-

реставрация на стар паркет

-

циклене на естествен паркет и дюшеме

-

фугиране на паркет

-

междинно шлайфане

-

лакиране на паркет

-

нанасяне на масла

-

оцветяване

-

поставяне на первази и др.

http://obiavidnes.com/obiava/93139/ciklene-na-dyusheme-burgasnesebyrsozopol

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/93138/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Батерия цинкова Sony New Ultra
Батерия цинкова Sony New Ultra, AA, 1.5V, 4бр.
http://obiavidnes.com/obiava/93106/bateriya-cinkova-sony-new-ultra

Батерия цинкова Sony New Ultra SUM1NUP4A
Батерия цинкова Sony New Ultra SUM1NUP4A, R20, 1.5V, 4бр.
http://obiavidnes.com/obiava/93102/bateriya-cinkova-sony-new-ultra-sum1nup4a

Батерия цинкова Sony New Ultra SUM2NUB2A
Батерия цинкова Sony New Ultra SUM2NUB2A, R14, 1.5V, 2бр.
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http://obiavidnes.com/obiava/93097/bateriya-cinkova-sony-new-ultra-sum2nub2a

Батерия цинкова Sony New Ultra SUM2NUP2A
Батерия цинкова Sony New Ultra SUM2NUP2A, R14, 1.5V, 2бр.
http://obiavidnes.com/obiava/93095/bateriya-cinkova-sony-new-ultra-sum2nup2a

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/93137/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Батерия цинкова Sony New Ultra SUM2NUP4A
Батерия цинкова Sony New Ultra SUM2NUP4A, R14, 1.5V, 4бр.
http://obiavidnes.com/obiava/93094/bateriya-cinkova-sony-new-ultra-sum2nup4a

**0882551735*** -фини шпакловки,4лв,.ДОГОВАРЯНЕ НА ЦЕНИТЕ,без почвен ден
0882551735,ДОКАЗАНО КАЧЕСТВО.
фини шпакловки.
гипсова шпакловка.
латекс.
топлоизолация.
обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
минерална мазилка.
влачена мазилка.
селиконова мазилка.
пръскана мазилка и др.
теракот и фаянс.
замазки.
зидария зида и тераси и преградни стени.
качествено,корекно,цени на място.
започване веднага,БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН.
http://obiavidnes.com/obiava/93136/0882551735--fini-shpaklovki4lvdogovaryane-na-cenitebez-pochven-den

Страница 6/116

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

11.01.2015

Докинг станция Sony ICFDS15IPBN за iPhone 5 dock
Докинг станция Sony ICFDS15IPBN за iPhone 5 dock
http://obiavidnes.com/obiava/93093/doking-stanciya-sony-icfds15ipbn-za-iphone-5-dock

Вентилатор 90mm
Вентилатор 90mm, 4P, 2200rpm
http://obiavidnes.com/obiava/93135/ventilator-90mm

Вентилатор 90mm
Вентилатор 90mm, 4P, 2500rpm
http://obiavidnes.com/obiava/93134/ventilator-90mm

Охладител за видеокарти
Охладител за видеокарти, 36x10mm, 12V, 2-пинов (2P)
http://obiavidnes.com/obiava/93133/ohladitel-za-videokarti

Охладител за видеокарти
Охладител за видеокарти, 40x10mm, 12V, 2-пинов (2P)
http://obiavidnes.com/obiava/93132/ohladitel-za-videokarti

Охладител за видеокарти
Охладител за видеокарти, 45x10mm, 12V, 2-пинов (2P)
http://obiavidnes.com/obiava/93131/ohladitel-za-videokarti

Охладител за видеокарти
Охладител за видеокарти, 45x10mm, 12V, 2-пинов (2P)
http://obiavidnes.com/obiava/93130/ohladitel-za-videokarti

ЧЕХИЯ - СТРОИТЕЛИ И ЗАВАРЧИЦИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Строители и заварчици за Чехия без посредници в България :
- Зидари - 5 евро/час
- Фаянс , теракот - 6 евро/час
- Топлоизолация - 10 евро на квадрат
- ВиК - 5 евро/час
- Гипсокартон - 6 евро/час
- Шпакловка - 6 евро/час
- Арматура - 4.5 евро/час
- Ел.техници - 5 евро/час
Заварчици:
- Електродъгово - 5 евро/час
- СО2 - от 5 - 7 евро/час
- Аргон - от 6 до 8 евро/час
Трудов договор, осигуровки, аванси до заплата, осигурена квартира. Не се изисква език . Заминаване всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39 , 00420 777 073 926
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/93124/chehiya---stroiteli-i-zavarchici-bez-posrednici

ЧЕХИЯ - НАБИРА РАБОТНИЦИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Работници за Чехия без посредници в България - мъже , жени , семейства до 55 години :
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- 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/93123/chehiya---nabira-rabotnici-bez-posrednici

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/93121/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
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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/93120/pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya---predlagame-perfektno-sydeystvie-za-

ИЗКУШЕНИЕ ТЕ ЧАКА С НЕТЪРПЕНИЕ - 0877 140 344
Привет,скъпи господа..Казвам се Габи ,млада ,красива дама която обича секса и се раздава на максимум в него.Ще те
накарам да се почувстваш като цар в моята компания Тук съм за да превърна в реалност най-съкровените ти желания! 1
час 100 лв 2 часа 200 лв 3 часа 250 лв
http://obiavidnes.com/obiava/93119/izkushenie-te-chaka-s-netyrpenie---0877-140-344

Секс удоволствие за теб и мен - 0877 140 344
Търсиш красива,млада и палава девойка .. ЕТО МЕ !
Тук съм за да превърна в реалност твоите фантазии.
Ще те накарам да забравиш тревогите и сивото ежедневие!
Разполагам с дискретен терен в Център
Посещавам адреси, хотели и офиси
1 час - 100 лв
за повече часове отстъпки
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Зара
http://obiavidnes.com/obiava/93118/seks-udovolstvie-za-teb-i-men---0877-140-344

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/93117/inkubatori-8-vida-avtomatichni-i-8-vida-poluavtomatichni-

Ненаситна перверзница - 0876 76 90 95
Ако си падаш по секса без ангажименти, и си готов да си платиш за това - потърси ме!
Аз мога да бъда нежна и кротка,дива и необуздана,ти какво предпочиташ?
Очакват те приятни моменти със мен пожелай ме и ще бъда твоя!
Разполагам с терен,но посещавам адреси,хотели и офиси.
150 лв - 1 час стандартен секс и френска
За повече часове отстъпки
http://obiavidnes.com/obiava/93116/nenasitna-perverznica---0876-76-90-95

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/93114/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Предлагаме инкубатори
Предлагаме инкубатори за люпене на яйца
с капацитет: 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/93113/predlagame-inkubatori

Продавам пиано Alexander Herrmann
Продавам пиано Alexander Herrmann
http://obiavidnes.com/obiava/93108/prodavam-piano-alexander-herrmann

PRETOR GROUP-Купуваме
несъстоятелност.

АД

ЕАД

ООД

ЕООД

със

задължения,пред

фалит

или

ПРОДАЖБА НА ФИРМИ-АД ЕАД ООД ЕООД с финансови и юридически проблеми.
Оказваме съдействие за Продажба на фирми ЕООД ООД /прехвърляне на дружествени дялове/-Чл. 129. (1) (2),Чл. 130.
Търговски Закон.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
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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.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
PRETOR GROUP
За контакти от цялата страна - тел. 0892918797 http://www.investconsultgroup.eu/
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ,И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/93105/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.
ПРОДАЖБА НА ФИРМИ-АД ЕАД ООД ЕООД с финансови и юридически проблеми.
Оказваме съдействие за Продажба на фирми ЕООД ООД /прехвърляне на дружествени дялове/-Чл. 129. (1) (2),Чл. 130.
Търговски Закон.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
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.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
PRETOR GROUP
За контакти от цялата страна - тел. 0892918797 http://www.investconsultgroup.eu/
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ,И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/93104/pretor-group-prodajba-na-firma-ad-ead--eood-ood-prehvyrlyane-na-drujestveni-dyalo

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/93103/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Курсове за шести клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за 6 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на шестокласници.
Изберете курсовете за 6 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
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Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/93101/kursove-za-shesti-klas-na-rodina

Курсове за седми клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за кандидатстване след 7 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на седмокласници.
Изберете курсовете за 7 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди изпитите след 7 клас.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/93100/kursove-za-sedmi-klas-na-rodina

Подготовка за матура на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за МАТУРА от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка за матура.
Изберете курсовете за матура на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
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• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди МАТУРИТЕ.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/93099/podgotovka-za-matura-na-rodina

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети.
Изберете курсовете за кандидат-студенти на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди кандидатстудентските изпити и
МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
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• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/93098/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

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/93096/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Уеб камера K-C130
Уеб камера K-C130, 1.3Mpix, микрофон, USB
http://obiavidnes.com/obiava/93092/ueb-kamera-k-c130

Зарядно у-во за кола
Зарядно у-во за кола, ANTEC UC2-15U, 2xUSB, 5V/2A
http://obiavidnes.com/obiava/93091/zaryadno-u-vo-za-kola

Заден капак DeTech за SAMSUNG GALAXY S4 mini
Заден капак DeTech за SAMSUNG GALAXY S4 mini, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93090/zaden-kapak-detech-za-samsung-galaxy-s4-mini

Заден капак DeTech за SAMSUNG GALAXY S4 mini
Заден капак DeTech за SAMSUNG GALAXY S4 mini, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93089/zaden-kapak-detech-za-samsung-galaxy-s4-mini

Заден капак DeTech за SAMSUNG GALAXY S4 mini
Заден капак DeTech за SAMSUNG GALAXY S4 mini, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93088/zaden-kapak-detech-za-samsung-galaxy-s4-mini

Заден капак DeTech за SAMSUNG GALAXY S4 mini
Заден капак DeTech за SAMSUNG GALAXY S4 mini, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93087/zaden-kapak-detech-za-samsung-galaxy-s4-mini

ФРАНСИЗКУП предлага стартери и алтернатори
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Вашият микробус има проблем със стартера, но модела е толкова пипкав, че трудно се намира? Ние можем да ви
намерим както заместителна част, така и цял стартер или алтернатор.
Уеб сайт: www.fransizkup.bg
http://obiavidnes.com/obiava/93086/fransizkup-predlaga-starteri-i-alternatori

Заден капак за Samsung i9000
Заден капак за Samsung i9000, метал, розов
http://obiavidnes.com/obiava/93085/zaden-kapak-za-samsung-i9000

Стойка за кола за GSM
Стойка за кола за GSM, GPS с вакум
http://obiavidnes.com/obiava/93084/stoyka-za-kola-za-gsm

Стойка за кола за GSM с вакум
Стойка за кола за GSM с вакум
http://obiavidnes.com/obiava/93083/stoyka-za-kola-za-gsm-s-vakum

Предлагаме инкубатори
Предлагаме инкубатори за люпене на яйца
с капацитет: 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/93082/predlagame-inkubatori

Стойка за кола за GSM с вакум
Стойка за кола за GSM с вакум
http://obiavidnes.com/obiava/93081/stoyka-za-kola-za-gsm-s-vakum

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/93080/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Стойка за кола за GSM с вакум
Стойка за кола за GSM с вакум
http://obiavidnes.com/obiava/93079/stoyka-za-kola-za-gsm-s-vakum

Идва време за люпене
Инкубатори - напълно автоматични, терморегулатор с PIC контролер(0,1 градуса С). Реле за време с PIC контролер (от
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1 с. до 999 мин. - циклично)за въртене на яйцата. Подробности, филмчета, както и друга полезна информация ще
намерите в обновения ни сайт. GSM:0892374714, 0988838774, 0876709831 inkubatori@abv.bg Skype - tangrabg
www.inkubatori.tk
http://obiavidnes.com/obiava/93078/idva-vreme-za-lyupene

Стойка за кола за GSM с вакум
Стойка за кола за GSM с вакум
http://obiavidnes.com/obiava/93077/stoyka-za-kola-za-gsm-s-vakum

Стойка за кола за GSM с вакум
Стойка за кола за GSM с вакум
http://obiavidnes.com/obiava/93076/stoyka-za-kola-za-gsm-s-vakum

Сребристо късокосместо женско коте
Продавам персийско късокосместо женско котенце, цвят силвер таби, котето е на 5 месечна възраст.Котето е
социализирано, здраво и игриво.Котенце е приучено към котешка тоалетна,да се храни самостоятелно и да остри
ноктите си върху специални уреди,предназначени за това.При закупуване ще получите съвети за правилното
хранене,грижи и отглеждане на вашето котенце.За друга информация само на GSM:0885246459
http://obiavidnes.com/obiava/93075/srebristo-kysokosmesto-jensko-kote

Късокосместо персийско мъжко котенце
Развъдник предлага на вашето внимание персийско късокосместо мъжко таби, котенце е от елитни родители, много
гальовно и игриво. При напускане на развъдника котенце ще има изградени хигиенни навици, ще е обезпаразетено
вътрешно и външно, социализирано, с добър нрав и препоръки при отглеждане. .За повече информация обадете се на тел:
0885246459.
http://obiavidnes.com/obiava/93074/kysokosmesto-persiysko-myjko-kotence

Чинчила - клепоухо мъжко коте
Продавам "Уникално-Единствено в БГ" шотландско клепоухо късокосместо мъжко котенце-чинчила с зелени
очи.Котенцето е с спокоен нрав, много гальовно, социализирано и игриво.Той е приучен към котешка тоалетна, храни се
самостоятелно и остри ноктите си върху специални уреди предназначени за това.При закупуване ще получите съвети за
правилното хранене,грижи и отглеждане на вашето котенце.За друга информация само на GSM:0885246459
http://obiavidnes.com/obiava/93073/chinchila---klepouho-myjko-kote

Шотландско клепоухо женско коте
Шотландско клепоухо късокосместо женско коте,си търси грижовно семейство.От свойте породисти родители тя е
получила отлични породни данни,активна и здрава.Научена на котешка тоалетна,самостоятелно се храни и остри
ноктите си върху специални уреди предназначени за това.При закупуване ще получите съвети за правилното
хранене,грижи и отглеждане на вашето котенце.За друга информация само на GSM:0885246459
http://obiavidnes.com/obiava/93072/shotlandsko-klepouho-jensko-kote

Стойка за кола за GSM с вакум
Стойка за кола за GSM с вакум
http://obiavidnes.com/obiava/93071/stoyka-za-kola-za-gsm-s-vakum

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
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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/93070/inkubatori-8-vida-avtomatichni-i-8-vida-poluavtomatichni-

Предлагаме Инкубатори за всякакав вид яйца
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/93069/predlagame-inkubatori-za-vsyakakav-vid-yayca

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/93068/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Транспортни услуги -ИЗГОДНИ ЦЕНИ / транспорт на МЕБЕЛИ,Превоз на покъщнина,ЛИЧНИ
ВЕЩИ 0877663995 /0898874253
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/93067/transportni-uslugi--izgodni-ceni--transport-na-mebeliprevoz-na-pokyshtninalichni

Стойка за кола за GSM с вакум
Стойка за кола за GSM с вакум
http://obiavidnes.com/obiava/93066/stoyka-za-kola-za-gsm-s-vakum

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/93065/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/93064/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi
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Стойка за кола за GSM с вакум
Стойка за кола за GSM с вакум
http://obiavidnes.com/obiava/93063/stoyka-za-kola-za-gsm-s-vakum

Журналистика - ускорени курсове и уроци
Ускорени курсове и индивидуално обучение по журналистика за СУ и УНСС – 20 часа по 60 мин. за работа в малка група;
подробно преподаване на целия материал; проверка на есета; подготовка за устен изпит; включени учебни материали; 5
пробни изпита по формата на университетите в допълнително време; удобни офиси в центъра на града. Начало: 12,01,
записване до 10. 01, цена: 250лв. за работа в курс (изплащане на две вноски)
http://obiavidnes.com/obiava/93062/jurnalistika-----uskoreni-kursove-i-uroci

7 клас - ускорени курсове и уроци
Ускорени курсове и индивидуално обучение по БЕЛ и математика за НВО седмокласници – 50 часа по 60 мин. за работа в
малка група; подробно преподаване на целия материал; включени учебни материали; 5 пробни изпита по формата на НВО
в допълнително време; удобни офиси в центъра на града. Начало: 12,01, записване до 10. 01, цена: 400лв. за работа в курс
(изплащане на две вноски)
http://obiavidnes.com/obiava/93061/7-klas---uskoreni-kursove-i-uroci

Кандидат-студенти - ускорени курсове и уроци
Ускорени курсове и индивидуално обучение за кандидатстудентски изпити – БЕЛ, история, философия, математика,
химия, биология, география, английски, немски, френски, испански език; 70 часа по 60 мин. за работа в малка група;
подробно преподаване на целия материал; включени учебни материали; 5 пробни КС изпита в допълнително време; удобни
офиси в центъра на града. Начало: 12,01, записване до 10. 01, цена: 550лв. за работа в курс (изплащане на две вноски)
http://obiavidnes.com/obiava/93060/kandidat-studenti---uskoreni-kursove-i-uroci

МАТУРА - ускорени курсове
Ускорени курсове и индивидуално обучение за МАТУРА – БЕЛ, история, философия, математика, химия, биология,
география, английски, немски, френски, испански език; 50 часа по 60 мин. за работа в малка група; подробно преподаване
на целия материал; включени учебни материали; 5 пробни матури в допълнително време; удобни офиси в центъра на
града. Начало: 12,01, записване до 10. 01, цена: 450лв за работа в курс (изплащане на две вноски)
http://obiavidnes.com/obiava/93059/matura---uskoreni-kursove

ЗАРЕЖИ ПРАВИЛАТА И СЕ ОТДАЙ НА СТРАСТТА С НАС НА WWW.GEPIMEBG.COM
ЗАРЕЖИ ПРАВИЛАТА И СЕ ОТДАЙ НА СТРАСТТА С НАС НА WWW.GEPIMEBG.COM
http://obiavidnes.com/obiava/93058/zareji-pravilata-i-se-otday-na-strastta-s-nas-na--wwwgepimebgcom

Адаптер Auto Detect 220V/2хUSB-5V/2100mA
Адаптер Auto Detect 220V/2хUSB-5V/2100mA
http://obiavidnes.com/obiava/93057/adapter-auto-detect-220v2husb-5v2100ma

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
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http://obiavidnes.com/obiava/93056/30-50-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/93055/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

ЧЕХИЯ ПОСТОЯННА РАБОТА С ДОГОВОР ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО БЕЗ
КОМИСИОН
БЕЗ ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ ЗАКОННО С ДОГОВОР В ЧЕХИЯ И СТАЖА СЕ ПРИЗНАВА В БЪЛГАРИЯ.
ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства
за
европалети,заводи,цехове,фабрики,складове,печатница,пекарна,пералня,бирена
фабрика,шоколадова фабрика,завод за авточасти,цех за пакетиране на кайма,цех за боядисване на джанти,цех за млечни
продукти,цех за пластмасови бутилки,цех за ламинат,сервиз за гуми,склад за хранителни продукти,склад за плодове и
зеленчуци,склад за перилни препарати,склад за компютърна техника,склад за балатум 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 на тел- 0886090826
http://obiavidnes.com/obiava/93054/chehiya-postoyanna-rabota-s-dogovor-po-cheshkoto-zakonodatelstvo-bez-komision

Адаптер Hama 220V/2xUSB- 5V/4.2 A
Адаптер Hama 220V/2xUSB- 5V/4.2 A
http://obiavidnes.com/obiava/93053/adapter-hama-220v2xusb--5v42-a

Курсове за шести клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за 6 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на шестокласници.
Изберете курсовете за 6 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
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Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/93052/kursove-za-shesti-klas-na-rodina

Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/93051/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

Курсове за седми клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за кандидатстване след 7 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на седмокласници.
Изберете курсовете за 7 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди изпитите след 7 клас.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
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• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/93050/kursove-za-sedmi-klas-na-rodina

Подготовка за матура на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за МАТУРА от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка за матура.
Изберете курсовете за матура на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди МАТУРИТЕ.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/93049/podgotovka-za-matura-na-rodina

Целутрон
Целутрон
ЦЕЛУТРОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ, , Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста, Физиотерапия и Лифтинг
ЦЕЛУТРОН ЗА УСКОРЯВАНЕ НА МЕТАБОЛИЗМА И РЕДУЦИРАНЕ НА ТЕЛЕСНИТЕ МАЗНИНИ !
Основни функции и режими на работа :
F1 Мускулен масаж, релакс и Физиотерапия:
F2 Тонизиране
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F3 Стимулация на кръвната и лимфната циркулация – при уморени крака, варикозни вени, целулит и след липосукция
F4 Редуциране на теглото и стягане на тъканите
Изборът на времетраене на процедурата може да бъде направен ръчно – 20 до 30 минути за максимална ефективност.
Апаратът за ускоряване на метаболизма и редукция на телесните мазнини е устройство създадено с методите на
съвременната медицина, с активно използване на последните научни изследвания в областта на медицината,
физиотерапията и козметиката, с отчитане на биологичното и физиологично взаимодействие между мазинините и
мускулната тъкан в човешкото тяло и биохимията на човешкият организъм.
Действието на уреда използва нормалните принципи на функциониране на човешкото тяло; крайната цел е да се
постигне естествено ускоряване на метаболизма, в пълно съответствие с природата на организма, използвайки само
естествените процеси в тялото. Създаването на това устройство е резултат от дългогодишни тестове, опити и
анализи, правени от водещи специалисти в съответните области.
Използваната технология, базирана на микропроцесорна основа, дава възможност за прецизно действие в проблемните
зони без, или с минимум странични въздействия. Уредът обединява няколко режима на работа, на база на
усъвършенстваните през хилядолетията методи на акупунктурата, предназначени за решаване на различни телесни
проблеми – наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, детренираност на отделни мускулни групи, липса на
еластичност на кръвоносните съдове и като цяло – липса на тонус; апаратът предлага комплексно решение за всички
тези проблеми с методите на акупунктурата, физиотерапията и масажът.
Модел: GS-14 -2014
Гаранция - 12 месеца. Сертификация: CE, RoHS, CQCЦена:650 лв.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/93048/celutron

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети.
Изберете курсовете за кандидат-студенти на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди кандидатстудентските изпити и
МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
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• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/93047/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

Детоксикатор
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 275лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА !
КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 450.00 лв., Вие получавате като БОНУС : .
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ +
АЛУМИНИЕВ, ЗАКЛЮЧВАЩ СЕ КУФАР / 36лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР -290лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 450 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един); комплексно решение на телесните проблеми:
наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, цена: 470 лв !
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/93046/detoksikator

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2015 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
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на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/93045/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Лимфопреса - Апарат за Пресотерапия
Лимфопреса - Апарат за Пресотерапия (Лимфен дренаж)

Лимфотронът е подходящ, както за СПА центрове, козметични салони, здравни студиа, фитнес зали, така и за лична
употреба в домашни условия.

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
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Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/93044/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

ЧЕХИЯ-ЛЕГАЛНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/93043/chehiya-legalna-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/87716/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-i-posrednici-v

ЧЕХИЯ-ГАРАНТИРАНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/93042/chehiya-garantirana-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-i-posrednici-v-by

Топлеща картина с инфрачервено нагряване
Топлеща картина с инфрачервено нагряване
Отопляващата картина се включва директно в контакта и започва да затопля цялата стая, като запазва въздуха чист
и свеж.
Работната температура на повърхността е между 55 и 65 градуса. Една инфрачервена картина може да отоплява
стаи с площ до 14 кв.м.
Всички модели са с термозащита от прегряване
Предимства на отоплителната картина и излъчваната от нея инфрачервена топлина:
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• Не загрява въздуха (при студен въздух съдържанието на кислород е по-високо)
• Не вдига прах (защото не завихря въздуха)
• Не пуши (не е необходим комин)
• Безшумно действие (без вентилатори)
• Лечебно действие (инфрачервената топлина помага при: високо кръвно налягане - подобряват кръвообращението и го
стабилизират;
болки в гърба; хронични болки в мускулите; шипове; бронхити; тонзилити; астма; простудни заболявания;
отслабване и изтощение на организма; възпаление на уши, нос, гърло; артрит, радикулит, ревматизъм, дископатии,
шипове;
облекчават работата на бъбреците; стрес; намаляват целулита -инфрачервената кабина е важно допълнение към всяка
антицелулитна програма)
• Икономична: 400 W ( около 0.10 лв. на час)
Тегло 700 гр Размери 100 / 57 см
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/93041/topleshta-kartina-s-infracherveno-nagryavane

ПРЕДЛАГАМЕ РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/93040/predlagame-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

СИГУРНА РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/93039/sigurna-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ДЪЛГОСРОЧНА,ГАРАНТИРАНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА(БЕЗ
КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ)
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
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информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/93038/chehiya-dylgosrochnagarantirana-rabota-za-myjejeni-i-semeystvabez-komision-v-byl

ЧЕХИЯ-ДЪЛГОСРОЧНА,ГАРАНТИРАНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА(БЕЗ
КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ)
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/93037/chehiya-dylgosrochnagarantirana-rabota-za-myjejeni-i-semeystvabez-komision-v-byl

Инфрачервено топлещо "Килимче"
Инфрачервено топлещо "Килимче"

Имате студен под и мръзнат краката, сложете Инфрачервен Килим "Килимче" и след 5 минути ще усетите разликата!
Идеално топло легло зо вашите домашни любимци!
Нагрява до 42 градуса.
Консумация: 45 W/час
Размер: 36 х 56 см.
230V; IP 21; 0.6 kg
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/93036/infracherveno-topleshto--kilimche

ЧЕХИЯ-ЛЕГАЛНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/93035/chehiya-legalna-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
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ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/87717/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-i-posrednici-v

ЧЕХИЯ-ГАРАНТИРАНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/93034/chehiya-garantirana-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-i-posrednici-v-by

ПРЕДЛАГАМЕ РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/93033/predlagame-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

СИГУРНА РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства без комисион и посредници в България.Складове за сортиране на
плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за хляб,за
ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за сортиране на пластмасови бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с
договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,посрещане,настаняване.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/93032/sigurna-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-v-bylgariya

Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Eдин специален метод за тренировка, базиран на бързи ритмични вибрации,
предизвикващи силни мускулни контракции, водещи до бързи резултати;
квантов анализатор – високотехнологично електронно устройство за преглед на здравното състояние на
човешкия организъм; продукти от КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ ”Sanct Bernhard”
– АЛОЕ ВЕРА чист сок или капсули, ЖЕН ШЕН, Гинко Билоба, препарати за отслабване и т.н.
За повече информация посетете ”БГ магазин”.
Интернет магазини
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www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/93031/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за козметични салони, така и за домашно ползване
Предназначен както за професионална употреба от козметични салони, така и за домашно ползване
Характеристики:
Апаратът включва 4 приставки (електрода), които се подменят в зависимост от мястото на третиране.
Интензитетът на работа може да се променя според чувствителността на кожата.
Дарсонвализацията е лечебен метод.
Чрез нея се получава дразнене на нервните окончания и на нервните апарати в кожата и по рефлекторен
път се причинява кратко свиване на кръвоносните съдове, последвано от продължителното им разширение и засилване на
притока на кръв в кожата,
което води до подобряване на обмяната на веществата в нея. Токът на Дарсонвала намалява възбудимостта на нервните
окончания в кожата,
които възприемат болката и има обезболяващ ефект. В резултат на всичко това тонусът на кожата и подлежащите
тъкани се повишава,
увеличава се еластичността на кожата и на стените на кожните съдове, подобрява се дейността на мастните жлези.
Високочестотният ток,
действа антисептично на кожата, т.е. унищожава бактериите, които могат да предизвикат възпаления,
облекчава самите възпаления и стимулира кръвообращението на кожата. Резултатът е по-свежа, по-чиста и
по-тонизирана кожа.
Процедурите с дарсонвал трябва да бъдат част от всяко почистване на кожата.
Интернет магазини
http://obiavidnes.com/obiava/93030/darsonval-za-tonizirana-i-elastichna-koja

Зарядно за кола с кабел 12V/1000mA за Apple iPhone 5
Зарядно за кола с кабел 12V/1000mA за Apple iPhone 5
http://obiavidnes.com/obiava/93029/zaryadno-za-kola-s-kabel-12v1000ma-za-apple-iphone-5

Преводи от/на турски, полски, гръцки ...
Преводаческа агенция Нов Век извършва качествени преводи на Английски, Немски, Полски, Турски, Гръцки, Португалски,
Френски, Италиански, Испански, Арабски, Китайски, Иврит и много други езици. Заверки на преводи на документи от
чужбина и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на актове за раждане, удостоверения за семейно положение, дипломи, академични справки,
нотариални актове, медицински документи, свидетелства за съдимост, съдебни решения и други във всички държавни
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/93028/prevodi-otna-turski-polski-grycki-

PRETOR GROUP-Продажба на фирма-АД ЕАД / ЕООД ООД-Прехвърляне на дружествени
дялове.
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ПРОДАЖБА НА ФИРМИ-АД ЕАД ООД ЕООД с финансови и юридически проблеми.
Оказваме съдействие за Продажба на фирми ЕООД ООД /прехвърляне на дружествени дялове/-Чл. 129. (1) (2),Чл. 130.
Търговски Закон.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
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.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
PRETOR GROUP
За контакти от цялата страна - тел. 0892918797 http://www.investconsultgroup.eu/
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ,И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/93027/pretor-group-prodajba-na-firma-ad-ead--eood-ood-prehvyrlyane-na-drujestveni-dyalo

PRETOR GROUP ПРОДАЖБА НА ФИРМИ-АД ЕАД ООД ЕООД със задължения, пред фалит
или несъстоятелност.
ПРОДАЖБА НА ФИРМИ-АД ЕАД ООД ЕООД с финансови и юридически проблеми.
Оказваме съдействие за Продажба на фирми ЕООД ООД /прехвърляне на дружествени дялове/-Чл. 129. (1) (2),Чл. 130.
Търговски Закон.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
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.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
PRETOR GROUP
За контакти от цялата страна - тел. 0892918797 http://www.investconsultgroup.eu/
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ,И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/93026/pretor-group-prodajba-na-firmi-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya-pred-falit-ili-ne

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/93025/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

Страница 31/116

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

11.01.2015

http://obiavidnes.com/obiava/93024/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/93023/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/93022/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

Топ цени - входни врати София
Само сега отлична шумоизолация и топлоизолация на Вашето жилище на ниска цена. Възползвайте се от големите
отстъпки при закупуване на висококачествените входни метални врати.
http://obiavidnes.com/obiava/93021/top-ceni---vhodni-vrati-sofiya

Зарядно за кола с кабел 12V/Apple iPhone 5
Зарядно за кола с кабел 12V/Apple iPhone 5, 1000mA
http://obiavidnes.com/obiava/93020/zaryadno-za-kola-s-kabel-12vapple-iphone-5

Блиндирани врати на примамливи цени
Магазин „Доорманн” Пловдив предлага блиндирани врати за апартаменти и къщи на конкурентно ниски цени! За да
разгледате разнообразието от модели и за да получите компетентно мнение и съвет, заповядайте на бул. „Източен” 121
А!
http://obiavidnes.com/obiava/93019/blindirani-vrati-na-primamlivi-ceni

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/93018/30-50-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/93017/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-
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Интериорни врати на топ цени
В магазин „Доорманн” предлагаме интериорни врати, изработени от HDF- материал на ниски цени! Разполагаме с
разнообразни модели в различни цветове. За съвет и компетентно мнение, заповядайте на бул. „Източен” 121 А.
http://obiavidnes.com/obiava/93016/interiorni-vrati-na-top-ceni

Калъф джоб ELLE "Vintage"
Калъф джоб ELLE "Vintage", size L,
http://obiavidnes.com/obiava/93015/kalyf-djob-elle-vintage

Био ОРГАНИЧНА ХЛОРЕЛА
Хранителна добавка
Хлорела е протозон на растително вещество. Нейните многослойни клетъчни стени се състоят от целулоза. Хлорела е в
състояние да обвърже токсични елементи и по този начин да детоксикира организма, особено от тежки метали от
хранителни източници, от замърсяването на въздуха и водата, както и от химически токсини. Освен това тялото се
подхранва с ценни хранителни вещества и може да си върне отново хармонизирания баланс. Водораслото съдържа
висококачествени протеини, витамини, минерали и микроелементи, както и вторична растителна комбинация, ако се
използва като основна храна. Като хранителна добавка Хлорела е в състояние да снабди с лутеин и други
антиоксидантни значителни каротиноиди, както и с витамин В12, фолиева киселина и хлорофил.
http://obiavidnes.com/obiava/93014/bio-organichna-hlorela

Врати Експрес ... ТОП цени!!!
НОВИ много по ниски цени в нашия шоурум за врати
"Врати Експрес"!!! Ние Ви предлагаме качество на
достъпна цена! При нас ще намерите стилни модели с
модерен дизайн. Разполагаме със складова наличност
от модели, размери и цветове.
Очакваме Ви!!!
адрес: София, бул.Акад. Иван Гешов №102
телефони за връзка: 0899 69 10 75 ; 0894 61 47 26
email: info@vratiexpress.com
website: www.vratiexpress.com
http://obiavidnes.com/obiava/93013/vrati-ekspres--top-ceni

Био сок от ОРГАНИЧЕН НАР
Хранителна добавка
От праисторически времена Нарът (плод на любовта) е символ на живот и плодородие. В много култури ароматният
сок е известен и като жив еликсир, както и символ на безсмъртие и чувственост. Той има положителни ефекти,
дължащи се на взаимодействието на различни растителни вещества. За науката от огромен интерес са съдържащите
се в него елагова киселина, фенолна киселина и флавоноиди поради антиоксидантния им ефект и способността им да
подобряват ефективността на имунната система. Сокът е полезен за подобряване на имунитета, жизнеността при
настинки и грип, стомашно-чревни разстройства, бъбречни кризи. Спомага за по-лесното възстановяване след
инфекциозни заболявания и операции. Съставките спомагат за стимулирането на кръвообръщението и регулирането на
нивата на кръвната захар и холестерола. Затова е полезен за сърдечно-съдовата система, намалявайки и риска от
развитие на атеросклероза. Консумацията на био сок от нар е полезен и за мъжете, включително за подобряване на
еректилната функция.
http://obiavidnes.com/obiava/93012/bio-sok-ot-organichen-nar
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Био сок от ОРГАНИЧЕН АКАЙ
Хранителна добавка
Силният плод е от Южно-американската тропическа гора и се използва като висококачествен хранителен продукт за
благосъстояние и физическа годност от местните хора в района на Амазонка. Известни са ползите от консумация на
плодове, но в забързаното ежедневие на деловия човек те не присъстват. Наред с това огромния стрес, лошия
хранителен режим, тютюнопушенето и наднорменото тегло са фактори, които очертават мрачна статистика
касаеща най-вече развитите общества, а именно огромен процент на заболеваемост от рак диабет, инсулт, инфаркти,
при относително млади и активи хора. В най-голяма степен причината за тази статистика е оксидантния стрес. Акая
повишава нивото на енергия и е мощен източник на антиоксиданти. Помага за подобряване на сърдечно- съдовата и
храносмилателната система. Подпомага отслабването- изгаря мазнините, подобрява обмяната на вещества, укрепва
имунната система.
http://obiavidnes.com/obiava/93011/bio-sok-ot-organichen-akay

БИО СОК ОРГАНИЧЕН МОРСКИ ЗЪРНАСТЕЦ
Оранжево-червени, много кисели на вкус плодове на морския храст зърнастец за едни от най-известните местни
доставчици на витамин С, заедно с шипката. Естественото съдържание на витамин С в плодовете на морския
зърнастец не могат да бъдат надминати от други местни плодове. Затова морски зърнастец е отличен за превантивна
подкрепа на имунната система през зимните месеци. Растението ракитник е най-добрият източник на Омега 7 мастна
киселина позната още като палмилетоленова киселина. Научни изследвания доказват, все повече ползи от действието й
спрямо Омега 3,6 и 9 мастни киселини. Палмитолеиновата киселина е богата на серум, който намалява появата на
белезите на възрастта. Тя подхранва и подмладява кожата, спомага за укрепване здравето на лигавиците, подпомага
функциите на пикочо-половата, храносмилателната и дихателната система, подобрява хидратацията на тялото.
Човешкото тяло е способно само да призвежда важната палмитолеинова киселина, но не винаги тя е достатъчна на
организма.
http://obiavidnes.com/obiava/93010/bio-sok-organichen-morski-zyrnastec

БИО СОК ОТ СИНЯ БОРОВИНКА
Хранителна добавка
Боровинките са сините перли на горските поляни. Богат извор от антиоксиданти, фибри и витамин С.
Съставки: 100% Био Сок от плод синя боровинка от сертифицирано органично земеделие.
http://obiavidnes.com/obiava/93009/bio-sok-ot-sinya-borovinka

БИО СОК ОТ ОРГАНИЧЕН БЪЗ
Хранителна добавка
Бъзът произхожда от едноименния голям храст. Не е подходящ за сурова консумация. Семената, зелените части на
растението и незрелите плодове съдържат глюкозид, който разделя циоановодородна киселина и затова има токсично
качество. Чрез пастирането и готвенето на плодовете токсичните съставки се елиминират. Сокът от Бъз е богат на
калций, витамин С. Допринася за нормалното състояние на имунната система.
Съставки: 100% сок от плодовете на бъз от сертифицирано биологично земеделие.
http://obiavidnes.com/obiava/93008/bio-sok-ot-organichen-byz

течна коластра 60ml
Предназначение: Коластрата е дар от природата. Тя е първият източник на хранителни вещества преди млякото.
Съдържа 37 естествени имуномодулатори и 8 фактори на растежа. Кoластрата съдържа всичките пет
имуноглобулини. Имуноглобулините са големи протеинови молекули, съставляващи над 40% от протеините в кръвния
серум. Има пет класа имуноглобулини, които присъстват при всички млекопитаещи, включително и при хората. Всички
те започват със съкращението Ig и се различават по между си посредством главни букви A,D,E,Gи М.Всеки има своя
собствена уникална аминокиселинна структура и изпълнява специфични функции в тялото.Те се появяват поотделно или
заедно в различни комбинации. Всеки вид може да унищожава или обезврежда специфичен агент.
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http://obiavidnes.com/obiava/93007/techna-kolastra-60ml

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

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
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/93006/kupuvame-firmi---ood-eood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarn

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

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела.
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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/93005/izkupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata-otgovornost-za-1-

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 –
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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/93004/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 !
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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/93003/pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya---predlagame-perfektno-sydeystvie-za-

Смартчасовник MyKronoz ZeClock
Смартчасовник MyKronoz ZeClock, черен
http://obiavidnes.com/obiava/93002/smartchasovnik-mykronoz-zeclock

**0882551735*** -фини шпакловки,4лв,.ДОГОВАРЯНЕ НА ЦЕНИТЕ,без почвен ден
0882551735,ДОКАЗАНО КАЧЕСТВО.
фини шпакловки.
гипсова шпакловка.
латекс.
топлоизолация.

Страница 39/116

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

11.01.2015

обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
минерална мазилка.
влачена мазилка.
селиконова мазилка.
пръскана мазилка и др.
теракот и фаянс.
замазки.
зидария зида и тераси и преградни стени.
качествено,корекно,цени на място.
започване веднага,БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН.
http://obiavidnes.com/obiava/93001/0882551735--fini-shpaklovki4lvdogovaryane-na-cenitebez-pochven-den

Зарядно за кола 12V/USB
Зарядно за кола 12V/USB, 5V/2100mA, черен
http://obiavidnes.com/obiava/93000/zaryadno-za-kola-12vusb

Външна батерия Samsung Battery Pack
Външна батерия Samsung Battery Pack, за Samsung S3 i9300 2600mah, бял
http://obiavidnes.com/obiava/92999/vynshna-bateriya-samsung-battery-pack

Зарядно у-во HAMA
Зарядно у-во HAMA, за кола 12V-24V/2хUSB, 5V/2100 mA, универсално
http://obiavidnes.com/obiava/92998/zaryadno-u-vo-hama

Зарядно у-во за Apple iPhone 3G/3GS/4G to 220V
Зарядно у-во за Apple iPhone 3G/3GS/4G to 220V, 1.3m
http://obiavidnes.com/obiava/92997/zaryadno-u-vo-za-apple-iphone-3g3gs4g-to-220v

Зарядно у-во за Nokia 6300 - 220V
Зарядно у-во за Nokia 6300 - 220V
http://obiavidnes.com/obiava/92996/zaryadno-u-vo-za-nokia-6300---220v

Калъф джоб ELLE "Lady in Pink"
Калъф джоб ELLE "Lady in Pink", size M, розов
http://obiavidnes.com/obiava/92995/kalyf-djob-elle--lady-in-pink

Калъф джоб ELLE "Lady in Pink" size S
Калъф джоб ELLE "Lady in Pink" size S, розов
http://obiavidnes.com/obiava/92994/kalyf-djob-elle--lady-in-pink-size-s
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Калъф джоб ELLE "Original"
Калъф джоб ELLE "Original", size L, черен
http://obiavidnes.com/obiava/92993/kalyf-djob-elle-original

Калъф джоб ELLE "Original"
Калъф джоб ELLE "Original", size S, черен
http://obiavidnes.com/obiava/92957/kalyf-djob--elle-original

Калъф джоб ELLE "Vintage"
Калъф джоб ELLE "Vintage", size S, картинки
http://obiavidnes.com/obiava/92956/kalyf-djob-elle-vintage

Най - евтината реклама, мейл маркетинг, уникални посещения за Вашият сайт
Хиляди клиенти се възползваха от нашите услуги, закупете десетки хиляди посещения към Вашият уебсайт на
невероятни цени! Рекламирайте сайта си при нас и ще получите уникални посещения от желаните от Вас държави!
--Ценова листа (посещения)
--10,000 посещения - 100лв.
20,000 посещения - 150лв.
50,000 посещения - 300лв.
--Ценова листа (и-мейли)
--Предлагаме най – пълната база на 200 000 фирми и юридически лица в България, всички са сортирани по градове във
формат . excel. Ето всички критерии които съдържа базата с данни за фирмите и юридическите лица:
1.Име
2.Вид
3.БУЛСТАТ/ЕИК
4. e-mail
5.Населено място
6.Адрес
7.Седалище, област
8.П.К.
9.Телефон
10.Факс
11.Среден брой персонал
12.Капитал
13.Основна икономическа дейност от НКИД
14.Основна икономическа дейност от Стар НКИД
15.Управляващи/Длъжност/Роля
Цена: По договаряне
База данни с 3 200 000 активни БГ мейл адреси - 200лева
Russia 4 800,000 активни мейл адреси – 250 лева
International - 22,600,000 активни мейл адреси - 220лева
Greece - 3 180,000 активни мейл адреси - 200 лева
--Начини на плащане:
Начини за плащане за България:
Банков Превод, Паричен Превод с Еконт Експрес
Начини за плащане за Чужбина:
Банков Превод, PayPal, WU transffer
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За да поръчате, моля изпратете ни запитване и заявка по най - удобния за Вас начин!
http://obiavidnes.com/obiava/92992/nay---evtinata-reklama-meyl-marketing-unikalni-poseshteniya-za-vashiyat-sayt

Най - евтината реклама, мейл маркетинг, уникални посещения за Вашият сайт
Хиляди клиенти се възползваха от нашите услуги, закупете десетки хиляди посещения към Вашият уебсайт на
невероятни цени! Рекламирайте сайта си при нас и ще получите уникални посещения от желаните от Вас държави!
--Ценова листа (посещения)
--10,000 посещения - 100лв.
20,000 посещения - 150лв.
50,000 посещения - 300лв.
--Ценова листа (и-мейли)
--Предлагаме най – пълната база на 200 000 фирми и юридически лица в България, всички са сортирани по градове във
формат . excel. Ето всички критерии които съдържа базата с данни за фирмите и юридическите лица:
1.Име
2.Вид
3.БУЛСТАТ/ЕИК
4. e-mail
5.Населено място
6.Адрес
7.Седалище, област
8.П.К.
9.Телефон
10.Факс
11.Среден брой персонал
12.Капитал
13.Основна икономическа дейност от НКИД
14.Основна икономическа дейност от Стар НКИД
15.Управляващи/Длъжност/Роля
Цена: По договаряне
База данни с 3 200 000 активни БГ мейл адреси - 200лева
Russia 4 800,000 активни мейл адреси – 250 лева
International - 22,600,000 активни мейл адреси - 220лева
Greece - 3 180,000 активни мейл адреси - 200 лева
--Начини на плащане:
Начини за плащане за България:
Банков Превод, Паричен Превод с Еконт Експрес
Начини за плащане за Чужбина:
Банков Превод, PayPal, WU transffer
За да поръчате, моля изпратете ни запитване и заявка по най - удобния за Вас начин!
http://obiavidnes.com/obiava/92991/nay---evtinata-reklama-meyl-marketing-unikalni-poseshteniya-za-vashiyat-sayt

Калъф джоб Tom Tailor Crumpled Colors
Калъф джоб Tom Tailor Crumpled Colors, size L, черен
http://obiavidnes.com/obiava/92955/kalyf-djob-tom-tailor-crumpled-colors

Фотоволтаични панели за производство на енергия
Ако имате къща или вила, отдалечени от електроразпределителната мрежа или просто искате да сложите
фотоволтаични панели и да бъдете независими, ние можем да Ви предложим висококачествени соларни системи на
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добри цени.
http://obiavidnes.com/obiava/92990/fotovoltaichni-paneli-za-proizvodstvo-na-energiya

Калъф джоб за Samsung Galaxy Note
Калъф джоб за Samsung Galaxy Note, черен
http://obiavidnes.com/obiava/92954/kalyf-djob-za--samsung-galaxy-note

Калъф тип джоб Crinkle Sleeve XL
Калъф тип джоб Crinkle Sleeve XL , сив
http://obiavidnes.com/obiava/92953/kalyf-tip-djob-crinkle-sleeve-xl-

Подготовка за външно оценяване за 8 клас
Учебен център Орбис организира индивидуална подготовка по италиански, френски, испански, немски и английски език за
изпита след осми клас. Обучението включва преговор на граматиката, разширяване на лексиката и работа по формата
на изпита. Часовете се провеждат в удобно на ученика и преподавателя време. Цената е 10 лв. на учебен час (40
минути).
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/92989/podgotovka-za-vynshno-ocenyavane-za-8-klas

Езикова подготовка за ученици от 1 до 12 клас
Учебен център Орбис организира езиково обучение за ученици от 1 до 12 клас по английски, френски, италиански,
испански, немски, румънски, шведски, фински и португалски език. Обучението включва помощ при подготвяне на
задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика. Заниманията се
провеждат в удобно на ученика и преподавателя време. Предлагаме също и подготовка за матура и изпити за получаване
на сертификат. Цена: 10 лева на учебен час
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/92988/ezikova-podgotovka-za-uchenici-ot-1-do-12-klas

Подготовка за кандидат-гимназисти
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по български език и математика за приемните изпити след 7-ми
клас. Подготовката е целогодишна в удобно за учениците и преподавателя време. Обучението включва преговор на
учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити.
Цена: 12 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 10 лева на учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/92987/podgotovka-za-kandidat-gimnazisti
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Онлайн обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално онлайн обучение по италиански, френски, испански, португалски, английски,
фински, унгарски и български език. Обучението се провежда във всички нива според Европейската езикова рамка (А1-C2) в
удобно за курсиста и преподавателя време и е предназначено за хора, които нямат възможност да посещават курсове,
работят от вкъщи или живеят в чужбина, а биха искали да научат нов език. Цената е 10 лева на учебен час (40 мин.)
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/92986/onlayn-obuchenie

Курс по италиански език – C1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език, С1. В процеса на обучение се развиват всички езикови
умения – четене, писане, слушане, говорене. Продължителност 70 часа, веднъж седмично (сряда) от 18.30 до 20.30 часа.
Цена 250лв. Начало: 14.01.2015г
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/92985/kurs-po-italianski-ezik--c1

Съботен курс по италиански език – А1
Учебен център Орбис организира съботен курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда веднъж седмично – събота от 10.30 до 13.30 часа. Цена: 250 лева.
Начало: 17.01.15г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/92984/syboten-kurs-po-italianski-ezik--a1

ЦЕНТЪР ЗА РАННО РАЗВИТИЕ НА ДЕТЕТО С ЧУЖД ЕЗИК: БОГАТА РАЗВИВАЩА
ПРОГРАМА; ЛОГОПЕДИЧЕН КАБИНЕТ, ПСИХОЛОГИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ
ЕЗИКОВ
ЦЕНТЪР:
АНГЛИЙСКИ,
НЕМСКИ,
ФРЕНСКИ,
ИСПАНСКИ,
ИТАЛИАНСКИ,
РУСКИ:
РАННОЧУЖДОЕЗИКОВО
ОБУЧЕНИЕ
ОТ
2,5
ГОД.;
КУРСОВЕ
ЗА
УЧЕНИЦИ;
КУРСОВЕ
ЗА
ВЪЗРАСТНИ-ОБЩ,БИЗНЕС РАЗГОВОРЕН; КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ В МАЛТА ЗА ЦЯЛОТО СЕМЕЙСТВО.
ЦЕЛОДНЕВНО И ПОЧАСОВО ГЛЕДАНЕ НА ДЕЦА ОТ 1 ГОД. ; КОНСУЛТАЦИЯ С ЛОГОПЕД И ПСИХОЛОГ.
ЗАНИМАНИЯ В ДЕТСКИЯ ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА ОТ 3 ДО 12 ГОД.: КУНГ ФУ, ЙОГА, АРТ ТЕАТЪР, МУЗИКА И РИТЪМ
http://obiavidnes.com/obiava/92983/centyr-za-ranno-razvitie-na-deteto-s-chujd-ezik-bogata-razvivashta-programa-logop
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Калъф тип джоб ELLE "Original"
Калъф тип джоб ELLE "Original", size M, черен
http://obiavidnes.com/obiava/92952/kalyf-tip-djob-elle-original

Професионален домоуправител. Ние ще се погрижим за Вашия вход.
Ние знаем как да се грижим за Вашия жилищен вход. http://domoupravitel.eu - наистина професионален домоуправител.
http://obiavidnes.com/obiava/92982/profesionalen-domoupravitel-nie-shte-se-pogrijim-za-vashiya-vhod

Калъф тип джоб ELLE "Vintage"
Калъф тип джоб ELLE "Vintage", size М
http://obiavidnes.com/obiava/92951/kalyf-tip-djob-elle-vintage

Калъф тип джоб Tom Tailor Classic Beauty
Калъф тип джоб Tom Tailor Classic Beauty, size L, кафяв
http://obiavidnes.com/obiava/92949/kalyf-tip-djob-tom-tailor-classic-beauty

ИДЕАЛНИЯТ НАЧИН ДА ПЕЧЕЛИТЕ ДО 30-50 ЛЕВА ДНЕВНО-ПРАВИ ПАРИ ПРЕЗ
СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ от ДОМА СИ
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/92981/idealniyat-nachin-da-pechelite-do-30-50-leva-dnevno-pravi-pari-prez-svobodnoto-si-v

Калъф тип джоб Tom Tailor Crumpled Colors
Калъф тип джоб Tom Tailor Crumpled Colors, size L, син
http://obiavidnes.com/obiava/92948/kalyf-tip-djob-tom-tailor-crumpled-colors

средства за писане, дребна канцелария, хартиени продукти и офис оборудване – Хелион
Стейшънъри
Helions.bg разполага с над 900 артикула – консумативи и аксесоари за Вашия офис. 3-дневна доставка за цяла България.
Магазина е част от мрежата на Saveway.
http://obiavidnes.com/obiava/92980/sredstva-za-pisane-drebna-kancelariya-hartieni-produkti-i-ofis-oborudvane--hel

Калъф тип джоб Tom Tailor Soft'n Easy
Калъф тип джоб Tom Tailor Soft'n Easy, size L, зелен
http://obiavidnes.com/obiava/92947/kalyf-tip-djob-tom-tailor-softn-easy

Онлайн магазин за дамски рокли, поли, панталони, блузи, топове, сака - Bless by Zlatka Raykova
Дизайнерската модна линия на Златка Райкова, колекция 2015
http://obiavidnes.com/obiava/92979/onlayn-magazin-za-damski-rokli-poli-pantaloni-bluzi-topove-saka----bless-by

Калъф тип джоб Tom Tailor "Soft'n Easy"
Калъф тип джоб Tom Tailor "Soft'n Easy", size L, кафяв
http://obiavidnes.com/obiava/92942/kalyf-tip-djob-tom-tailor-softn-easy

Курсове за шести клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за 6 клас от Родина!
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РОДИНА – България организира курсове за подготовка на шестокласници.
Изберете курсовете за 6 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/92978/kursove-za-shesti-klas-na-rodina

Курсове за седми клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за кандидатстване след 7 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на седмокласници.
Изберете курсовете за 7 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди изпитите след 7 клас.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/92977/kursove-za-sedmi-klas-na-rodina
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Подготовка за матура на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за МАТУРА от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка за матура.
Изберете курсовете за матура на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди МАТУРИТЕ.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/92976/podgotovka-za-matura-na-rodina

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети.
Изберете курсовете за кандидат-студенти на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
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НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди кандидатстудентските изпити и
МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/92975/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

"ИЗКУПУВАМЕ" ФИРМИ : ЕООД, ООД, АД, ЕАД 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 :
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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/92974/izkupuvame-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solida

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
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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/92973/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 ... !!!
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Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !

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/92972/pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya---predlagame-perfektno-sydeystvie-za-

Калъф тип джоб Tom Tailor "Soft'n Easy"
Калъф тип джоб Tom Tailor "Soft'n Easy", size L, синьо
http://obiavidnes.com/obiava/92941/kalyf-tip-djob-tom-tailor-softn-easy
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Предлагаме Инкубатори за всякакав вид яйца
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/92971/predlagame-inkubatori-za-vsyakakav-vid-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/92970/30-50-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/92969/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/92968/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Калъф тип джоб Tom Tailor "Soft'n Easy"
Калъф тип джоб Tom Tailor "Soft'n Easy", size L, черен
http://obiavidnes.com/obiava/92938/kalyf-tip-djob-tom-tailor-softn-easy

МАТУРА - ускорени курсове
Ускорени курсове и индивидуално обучение за МАТУРА – БЕЛ, история, философия, математика, химия, биология,
география, английски, немски, френски, испански език; 50 часа по 60 мин. за работа в малка група; подробно преподаване
на целия материал; включени учебни материали; 5 пробни матури в допълнително време; удобни офиси в центъра на
града. Начало: 12,01, записване до 10. 01, цена: 450лв за работа в курс (изплащане на две вноски)
http://obiavidnes.com/obiava/92967/matura---uskoreni-kursove
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Кандидат-студенти - ускорени курсове и уроци
Ускорени курсове и индивидуално обучение за кандидатстудентски изпити – БЕЛ, история, философия, математика,
химия, биология, география, английски, немски, френски, испански език; 70 часа по 60 мин. за работа в малка група;
подробно преподаване на целия материал; включени учебни материали; 5 пробни КС изпита в допълнително време; удобни
офиси в центъра на града. Начало: 12,01, записване до 10. 01, цена: 550лв. за работа в курс (изплащане на две вноски)
http://obiavidnes.com/obiava/92966/kandidat-studenti---uskoreni-kursove-i-uroci

7 клас - ускорени курсове и уроци
Ускорени курсове и индивидуално обучение по БЕЛ и математика за НВО седмокласници – 50 часа по 60 мин. за работа в
малка група; подробно преподаване на целия материал; включени учебни материали; 5 пробни изпита по формата на НВО
в допълнително време; удобни офиси в центъра на града. Начало: 12,01, записване до 10. 01, цена: 400лв. за работа в курс
(изплащане на две вноски)
http://obiavidnes.com/obiava/92965/7-klas---uskoreni-kursove-i-uroci

Журналистика - ускорени курсове и уроци
Ускорени курсове и индивидуално обучение по журналистика за СУ и УНСС – 20 часа по 60 мин. за работа в малка група;
подробно преподаване на целия материал; проверка на есета; подготовка за устен изпит; включени учебни материали; 5
пробни изпита по формата на университетите в допълнително време; удобни офиси в центъра на града. Начало: 12,01,
записване до 10. 01, цена: 250лв. за работа в курс (изплащане на две вноски)
http://obiavidnes.com/obiava/92964/jurnalistika---uskoreni-kursove-i-uroci

Стандартни и бързи преводачески услуги
Преводаческа агенция НОВ ВЕК осъществява преводи на фирмени и лични документи. Агенцията разполага с лицензирани
преводачи, владеещи английски, руски, немски, френски, гръцки, турски, румънски, чешки, италиански, испански и други
езици. Агенцията предлага стандартни, бързи и експресни услуги. Работим с висококвалифицирани и опитни преводачи и
извършваме обемни писмени преводи в кратки срокове, като това не рефлектира върху качеството. Заверки на преводи на
документи от чужбина в МВнР и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на дипломи, академични справки, нотариални актове, медицински
документи, свидетелства за съдимост, съдебни решения и други във всички държавни институции и чуждестранни
посолства в Република България.
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/92963/standartni-i-byrzi-prevodacheski-uslugi

Калъф тип джоб Tom Tailor Soft'n Easy
Калъф тип джоб Tom Tailor Soft'n Easy, size M, черен
http://obiavidnes.com/obiava/92937/kalyf-tip-djob-tom-tailor-softn-easy

Комплект зарядно у-во 220V/12V за micro USB
Комплект зарядно у-во 220V/12V за micro USB ,черен
http://obiavidnes.com/obiava/92936/komplekt-zaryadno-u-vo-220v12v-za-micro-usb-

ГУМЕНИ ВЕРИГИ И ГУМИ ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ТОВАРАЧИ И МИНИ БАГЕРИ
Фирма CITY-S Ltd предлага гумени вериги и гуми за широк спектър строителна и селскостопанска техника на
производители като Komatsu, Takeuchi, Hitachi, Yanmar, Bobcat, Caterpillar, Kubota, JCB, Terex, Volvo и други.Продуктите
ни дългогодишна Американска традиция и Германско качество.Технологията на бъдещето на достъпни цени.
Продуктите са с 1-година гаранция минимум.
За запитвания - citystire@yahoo.com ; Skype-sdkservice
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+359878232045
+359885434139
Продавач
Сити-С ЕООД
София
Пловдив
Благоевград
тел: +359878232045
citystire@yahoo.com
www.gumeniverigi.com
http://obiavidnes.com/obiava/92962/gumeni-verigi-i-gumi-za-vsichki-vidove-tovarachi-i-mini-bageri

ГУМЕНИ ВЕРИГИ И ГУМИ ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ТОВАРАЧИ И МИНИ БАГЕРИ
Фирма CITY-S Ltd предлага гумени вериги и гуми за широк спектър строителна и селскостопанска техника на
производители като Komatsu, Takeuchi, Hitachi, Yanmar, Bobcat, Caterpillar, Kubota, JCB, Terex, Volvo и други.Продуктите
ни дългогодишна Американска традиция и Германско качество.Технологията на бъдещето на достъпни цени.
Продуктите са с 1-година гаранция минимум.
За запитвания - citystire@yahoo.com ; Skype-sdkservice
+359878232045
+359885434139
Продавач
Сити-С ЕООД
София
Пловдив
Благоевград
тел: +359878232045
citystire@yahoo.com
www.gumeniverigi.com
http://obiavidnes.com/obiava/92961/gumeni-verigi-i-gumi-za-vsichki-vidove-tovarachi-i-mini-bageri

ГУМЕНИ ВЕРИГИ И ГУМИ ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ТОВАРАЧИ И МИНИ БАГЕРИ
Фирма CITY-S Ltd предлага гумени вериги и гуми за широк спектър строителна и селскостопанска техника на
производители като Komatsu, Takeuchi, Hitachi, Yanmar, Bobcat, Caterpillar, Kubota, JCB, Terex, Volvo и други.Продуктите
ни дългогодишна Американска традиция и Германско качество.Технологията на бъдещето на достъпни цени.
Продуктите са с 1-година гаранция минимум.
За запитвания - citystire@yahoo.com ; Skype-sdkservice
+359878232045
+359885434139
Продавач
Сити-С ЕООД
София
Пловдив
Благоевград
тел: +359878232045
citystire@yahoo.com
www.gumeniverigi.com
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http://obiavidnes.com/obiava/92960/gumeni-verigi-i-gumi-za-vsichki-vidove-tovarachi-i-mini-bageri

Слушалка Jabra Style + подарък шапка
Слушалка Jabra Style + подарък шапка, NFC, микрофон, черни
http://obiavidnes.com/obiava/92927/slushalka-jabra-style--podaryk-shapka

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/92959/30-50-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/92958/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

Слушалки Jabra Clipper + подарък протектор за смартфон
Слушалки Jabra Clipper + подарък протектор за смартфон, микрофон, кафяв
http://obiavidnes.com/obiava/92926/slushalki-jabra-clipper--podaryk-protektor-za-smartfon

Слушалки Jabra Clippe + подарък шапка
Слушалки Jabra Clippe + подарък шапка, микрофон, розови
http://obiavidnes.com/obiava/92917/slushalki-jabra-clippe--podaryk-shapka

8" (20.32 cm) Lenovo Yoga Tablet 2 (59435771)
8" (20.32 cm) Lenovo Yoga Tablet 2 (59435771), GPS, четириядрен Intel Atom Z3745 1.33/1.86 GHz, 2GB RAM, 32GB Flash
памет (+microSD слот), Windows 8.1, 426g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92916/8-2032-cm-lenovo-yoga-tablet-2-59435771

8" (20.32 cm) LG G Pad 8.0 V480
8" (20.32 cm) LG G Pad 8.0 V480, черен, четириядрен 1.20 GHz, 1GB RAM, 16GB Flash памет (+microSD) слот, Android 4.4
(KitKat), 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92915/8-2032-cm-lg-g-pad-80-v480
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7" (17.78 cm) Toshiba Encore Mini WT7-C-100
7" (17.78 cm) Toshiba Encore Mini WT7-C-100, бял, четириядрен Intel Atom Z3735G 1.33/1.83 GHz, 1GB RAM, 16GB Flash
памет (+microSD), Windows 8.1, 350g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92913/7-1778-cm-toshiba-encore-mini-wt7-c-100

Предлагаме инкубатори
Предлагаме инкубатори за люпене на яйца
с капацитет: 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/92950/predlagame-inkubatori

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/92946/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

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
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-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/92945/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

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/92944/30-50-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/92943/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

ЧЕХИЯ - СКЛАДОВИ РАБОТНИЦИ И ЕЛЕКТРОКАРИСТИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Складови работници и електрокаристи за Чехия без посредници в България :
- заплата 800 – 1100 евро .
- трудов договор .
- осигуровки по чешкото законодателство .
- аванс от 50 евро до заплата .
- осигурена квартира .
- не е задължително владеенето на език .
- готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 00420 777 073 926 , 0877 25 41 39 , 0893 27 21 83
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/92940/chehiya---skladovi-rabotnici-i-elektrokaristi-bez-posrednici

ЧЕХИЯ - СТРОИТЕЛИ И ЗАВАРЧИЦИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
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Строители и заварчици за Чехия без посредници в България :
- Зидари - 5 евро/час
- Фаянс , теракот - 6 евро/час
- Топлоизолация - 10 евро на квадрат
- ВиК - 5 евро/час
- Гипсокартон - 6 евро/час
- Шпакловка - 6 евро/час
- Арматура - 4.5 евро/час
- Ел.техници - 5 евро/час
Заварчици:
- Електродъгово - 5 евро/час
- СО2 - от 5 - 7 евро/час
- Аргон - от 6 до 8 евро/час
Трудов договор, осигуровки, аванси до заплата, осигурена квартира. Не се изисква език . Заминаване всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39 , 00420 777 073 926
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/92939/chehiya---stroiteli-i-zavarchici-bez-posrednici

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.
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Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/92935/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 !
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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/92934/pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya---predlagame-perfektno-sydeystvie-za-

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/92933/inkubatori-8-vida-avtomatichni-i-8-vida-poluavtomatichni-

Интериорни врати за вашия дом и офис
Фирмата е производител на ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ за жилищни сгради, за апартаменти, за складове и за
промишлеността. Нашите интериорни врати могат да бъдат произведени от МДФ с ламинатно покритие, от
висококачествен ХДФ и от закалено стъкло и дървена каса.
Фирма КАРАКАШЕВ И СИН ЕООД е създадена през 1993 год. Фирмата е производителка на интериорни врати с над 15
години опит зад гърба си. При нас ще намерите качествени интериорни врати на наистина изгодни цени – достъпни за
всеки потребител.
За поръчки: http://www.xn--80acbggrbac8bclycdxk.com/
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http://obiavidnes.com/obiava/92932/interiorni-vrati-za-vashiya-dom-i-ofis

Най-сигурните метални решетки са при нас
МЕТАЛНИ РЕШЕТКИ от един от лидерите в производството на метални решетки и врати – фирма Каракашев и Син
ЕООД. Компанията предлага професионална изработка на метални решетки за всякакви видове и модели прозорци
тераси и метални решетки за различни търговски обекти. Трябва да се вземе предвид, че нашите метални решетки се
изработват от висококачествени метални профилни квадрати с различни размери, модел и шарка. Като решетките се
монтират до грунд и/или се боядисват с качествена боя.
За поръчки: http://xn----7sbfoapdp2cdtf0f.com/
http://obiavidnes.com/obiava/92931/nay-sigurnite-metalni-reshetki-sa-pri-nas

Супер оферта за ментални врати
За да осигурите спокойствие и сигурност за вашия дом или офис, използвайте здравите и двойно блиндирани метални
врати за мазета или входове. Нашите метални врати и решетки могат да се монтират, там където Вие желаете. За
пример можем да Ви посочим случеи в които жилища, вили и офиси са лесно достъпни за крадците, защото не са добре
подсигурени и защитени както биха били с нашите блиндирани метални врати или метални решетки. Избирайки нашите
блиндирани метални врати или метални решетки, Вие предприемата една важна крачка за да подсигурите защитата и
сигурността на дома или офиса си.
За поръчки: http://www.xn----7sbbediizdzip6bvi.com/
http://obiavidnes.com/obiava/92930/super-oferta-za-mentalni-vrati

Блиндирани врати от най-висок клас
Ние предлагаме най-качествените Блиндирани Врати (метални врати) в България!
Определено все още голяма част от жилищата в България имат сериозна нужда от подмяна на настоящите входни
врати за апартаменти, на къщи, на офиси с по-здравите и сигурни - БЛИНДИРАНИ ВРАТИ (МЕТАЛНИ ВРАТИ).
За повече информация: http://www.xn--80aabcdic5abbc2a1ad7be9a.com/
http://obiavidnes.com/obiava/92929/blindirani-vrati-ot-nay-visok-klas

Метални врати на невероятни цени
МЕТАЛНИ ВРАТИ (БЛИНДИРАНИ ВРАТИ) от Каракашев и Син EООД – изработват се от стоманена конструкция,
която е допълнително подсилена в областта на пантите и бравата на вратите. Всяка от вратите притежава силно
надежна заключваща система, която спомага за повишаване на вашата сигурност. Касата на всяка врата се състои от
метална носеща конструкция и допълнителна прибавена мебелна каса от естествен фурнир и первази. От двете страни
на всяка метална врата се монтират глатки (без релеф) фурнировани плоскости. При желание от страна на всеки
клиент се фрезоват като релефа се избира по каталог при взимане на размерите. Цвета на вратите се избира при
взимане на нужните размери.
За повече информация: http://www.metalnivratibg.com
http://obiavidnes.com/obiava/92928/metalni-vrati-na-neveroyatni-ceni

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/92925/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
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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/92924/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/92923/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/92922/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/92921/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/92920/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/92919/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

Агенция за превод и легализация Нов век
БЪРЗИ преводачески услуги от и на английски, немски, френски, руски, италиански, испански, гръцки, турски, румънски,
сръбски, хърватски... и още 30 езика! Заверки и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на дипломи, академични справки, нотариални актове,
удостоверения от НАП и НОИ, медицински документи, свидетелства за съдимост, съдебни решения и други във всички
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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/92918/agenciya-za-prevod-i-legalizaciya-nov-vek

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
!
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/92914/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

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

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

8 –ми декември в Хотел Аквая - 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/92912/8-mi-dekemvri-v-hotel-akvaya---veliko-tyrnovo
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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

Продавам три готови дипломни работи - туризъм
Продавам три готови дипломни работи собствена разработка (2013 - 2014) - туризъм. Цена – по споразумение. Иванова 0889378550
http://obiavidnes.com/obiava/92911/prodavam-tri-gotovi-diplomni-raboti---turizym

Дипломни работи, курсови работи, реферати - туризъм
Предлагам индивидуално разработване на реферати, курсови работи, казуси, дипломни работи в област туризъм. Имам
богат практически опит – входящ и изходящ туризъм, създаване на туристически продукт и маршрут, нормативна база,
ценообразуване, промотиране на дестинация. Владея немски и английски език. Цена – по споразумение. Иванова 0889378550
http://obiavidnes.com/obiava/89013/diplomni-raboti-kursovi-raboti-referati---turizym

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

samo za maje
80лв.на час, 60 за половин час, стандартен секс и френска, секса е с кондом френската може без кондом свършване в
устата ми или по тялото, може взаимна френска неправя анален секс имам терен
http://obiavidnes.com/obiava/92910/samo-za-maje

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/92909/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Слушалки Plantronics RIG FLEX
Слушалки Plantronics RIG FLEX, черни
http://obiavidnes.com/obiava/92487/slushalki-plantronics-rig-flex
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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, черен
http://obiavidnes.com/obiava/92908/kalyf-tip-djob-tom-tailor-classic-beauty

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/92907/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

Вечерен курс по бразилски португалски за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по бразилски португалски А1. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 учебни часа, вторник и петък от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 13.01.2015г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/92906/vecheren-kurs-po-brazilski-portugalski-za-nachinaeshti

Частен Детектив-Д
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
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http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/92905/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-sofiya-plovdiv-varna-burgas

Съботен курс по италиански език за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда веднъж седмично – събота от 10.30 до 13.30 часа. Цена: 250 лева.
Начало: 17.01.15г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/92904/syboten-kurs-po-italianski-ezik-za-nachinaeshti

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/92903/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/92902/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, сив
http://obiavidnes.com/obiava/92901/kalyf-tip-djob-tom-tailor-crumpled-colors

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/92900/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/92899/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/92898/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

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

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/92897/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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

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

http://obiavidnes.com/obiava/92896/kursove-za-shesti-klas-na-rodina

Курсове за седми клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за кандидатстване след 7 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на седмокласници.
Изберете курсовете за 7 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди изпитите след 7 клас.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/92895/kursove-za-sedmi-klas-na-rodina

Подготовка за матура на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за МАТУРА от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка за матура.
Изберете курсовете за матура на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на

Страница 68/116

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

11.01.2015

курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди МАТУРИТЕ.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/92894/podgotovka-za-matura-na-rodina

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети.
Изберете курсовете за кандидат-студенти на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди кандидатстудентските изпити и
МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
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• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/92893/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

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

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/92892/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

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
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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/92891/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

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

Интериорни врати на достъпни цени !
При нас ще намерите качество и стил на достъпни цени.Може да разгледате предложенията ни на
http://www.vrati-dobrich.com/?cat=16. Очакваме ви на адрес гр.Добрич ул.Кирил и Методий 41/м-н Била до у-ще
Славейков/тел.за контакт 0899 691030.
http://obiavidnes.com/obiava/92890/interiorni-vrati-na-dostypni-ceni-

Преводи от/на английски, турски, гръцки...
Преводаческа агенция Нов Век извършва качествени преводи на Английски, Немски, Полски, Турски, Гръцки, Португалски,
Френски, Италиански, Испански, Арабски, Китайски, Иврит и много други езици. Заверки на преводи на документи от
чужбина и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на актове за раждане, удостоверения за семейно положение, дипломи, академични справки,
нотариални актове, медицински документи, свидетелства за съдимост, съдебни решения и други във всички държавни
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/92889/prevodi-otna-angliyski-turski-grycki

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

Страница 71/116

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

11.01.2015

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/92888/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

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.
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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/92887/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

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

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
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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/92886/izkupuvame-eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-solidarnata-ot

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/92885/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

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 !
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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/92884/pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya---predlagame-perfektno-sydeystvie-za-

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ + ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС .......
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме
Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
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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/92883/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata-otgovornost-za-1-cha

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
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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/92882/pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya---predlagame-perfektno-sydeystvie-za-

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

МАТУРА - ускорени курсове
Ускорени курсове и индивидуално обучение за МАТУРА – БЕЛ, история, философия, математика, химия, биология,
география, английски, немски, френски, испански език; 50 часа по 60 мин. за работа в малка група; подробно преподаване
на целия материал; включени учебни материали; 5 пробни матури в допълнително време; удобни офиси в центъра на
града. Начало: 12,01, записване до 10. 01, цена: 450лв за работа в курс (изплащане на две вноски)
http://obiavidnes.com/obiava/92881/matura---uskoreni-kursove

Кандидат-студенти - ускорени курсове и уроци
Ускорени курсове и индивидуално обучение за кандидатстудентски изпити – БЕЛ, история, философия, математика,
химия, биология, география, английски, немски, френски, испански език; 70 часа по 60 мин. за работа в малка група;
подробно преподаване на целия материал; включени учебни материали; 5 пробни КС изпита в допълнително време; удобни
офиси в центъра на града. Начало: 12,01, записване до 10. 01, цена: 550лв. за работа в курс (изплащане на две вноски)
http://obiavidnes.com/obiava/92880/kandidat-studenti---uskoreni-kursove-i-uroci

7 клас - ускорени курсове и уроци
Ускорени курсове и индивидуално обучение по БЕЛ и математика за НВО седмокласници – 50 часа по 60 мин. за работа в
малка група; подробно преподаване на целия материал; включени учебни материали; 5 пробни изпита по формата на НВО
в допълнително време; удобни офиси в центъра на града. Начало: 12,01, записване до 10. 01, цена: 400лв. за работа в курс
(изплащане на две вноски)
http://obiavidnes.com/obiava/92879/7-klas---uskoreni-kursove-i-uroci

Журналистика - ускорени курсове и уроци
Ускорени курсове и индивидуално обучение по журналистика за СУ и УНСС – 20 часа по 60 мин. за работа в малка група;
подробно преподаване на целия материал; проверка на есета; подготовка за устен изпит; включени учебни материали; 5
пробни изпита по формата на университетите в допълнително време; удобни офиси в центъра на града. Начало: 12,01,
записване до 10. 01, цена: 250лв. за работа в курс (изплащане на две вноски)
http://obiavidnes.com/obiava/92878/jurnalistika---uskoreni-kursove-i-uroci

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

Контактни лещи онлайн | Lensmarket.bg
Ние от Lensmarekt.bg сме онлайн магазин специализиран в продажбата на контактни лещи, цветни лещи, разтвори за
лещи и аксесоари. Покупката на контактни лещи онлайн е бърз, лесен и удобен начин да спестите време и пари.
Доставяме пратката до Вашия дом или офис в рамките на един работен ден след потвърждение на поръчката. При нас
ще намерите само висококачествени и сертифицирани продукти. Лесната навигация на сайта ще Ви помогне да изберете
желания продукт на достъпна цена!
http://obiavidnes.com/obiava/92877/kontaktni-leshti-onlayn--lensmarketbg

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

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

PRETOR GROUP-Продажба на фирма-АД ЕАД / ЕООД ООД-Прехвърляне на дружествени
дялове.
Прехвърляне(продажба) на фирми със задължения, пред фалит или несъстоятелност.
ПРОДАЖБА НА /ФИРМА/прехвърляне на дружествени 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.
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.
PRETOR GROUP CORPORATE
За контакти от цялата страна - тел. 0892918797
http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/92876/pretor-group-prodajba-na-firma-ad-ead--eood-ood-prehvyrlyane-na-drujestveni-dyalo

Прехвърляне(продажба) на фирми със задължения, пред фалит или несъстоятелност.
Прехвърляне(продажба) на фирми със задължения, пред фалит или несъстоятелност.
ПРОДАЖБА НА /ФИРМА/прехвърляне на дружествени 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.
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.
PRETOR GROUP CORPORATE

Страница 79/116

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

11.01.2015

За контакти от цялата страна - тел. 0892918797
http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/92875/prehvyrlyaneprodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya-pred-falit-ili-nesystoyatelnost

PRETOR GROUP-Купуваме
несъстоятелност.

АД

ЕАД

ООД

ЕООД

със

задължения,пред

фалит

или

Прехвърляне(продажба) на фирми със задължения, пред фалит или несъстоятелност.
ПРОДАЖБА НА /ФИРМА/прехвърляне на дружествени 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.
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.
PRETOR GROUP CORPORATE
За контакти от цялата страна - тел. 0892918797
http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/92874/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.
Прехвърляне(продажба) на фирми със задължения, пред фалит или несъстоятелност.
ПРОДАЖБА НА /ФИРМА/прехвърляне на дружествени 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.
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.
PRETOR GROUP CORPORATE
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За контакти от цялата страна - тел. 0892918797
http://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/92873/pretor-group-prodajba-na-firma-ad-ead--eood-ood-prehvyrlyane-na-drujestveni-dyalo

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/92872/30-50-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/92871/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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

Кутия 3.5"(8.89cm) USB 2.0 to IDE
Кутия 3.5"(8.89cm) USB 2.0 to IDE, алуминий, 17314
http://obiavidnes.com/obiava/92870/kutiya-35889cm-usb-20-to-ide

Кутия 2.5" (6.35 cm) SATA
Кутия 2.5" (6.35 cm) SATA, USB3.0, алуминий, 17312
http://obiavidnes.com/obiava/92869/kutiya-25-635-cm-sata

Кутия 2.5" IDE USB 2.0
Кутия 2.5" IDE USB 2.0, 17310
http://obiavidnes.com/obiava/92868/kutiya-25-ide-usb-20
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Кутия 3.5"(8.89cm), USB 2.0 to SATA, алуминий
http://obiavidnes.com/obiava/92867/kutiya-35889cm

BenQ MX806ST
BenQ MX806ST, DLP, XGA (1024X768), 3000 Lumen, 13000:1, USB, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/92866/benq-mx806st

BenQ TH682ST
BenQ TH682ST, 3D, DLP, Full HD (1920x1080), 3000 Lumen, 10 000:1, HDMI, USB, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/92865/benq-th682st

BenQ W1070+
BenQ W1070+, DLP, 1080p (1920 x 1080), 2200 Lumen, 10000:1, 2x HDMI, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/92864/benq-w1070

DeepCool (63005)
DeepCool (63005), Intel 115X/LGA775, AMD FM2/FM1/AM3 +/AM3/AM2/940/939/754
http://obiavidnes.com/obiava/92863/deepcool-63005

Предлагаме инкубатори
Предлагаме инкубатори за люпене на яйца
с капацитет: 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/92862/predlagame-inkubatori

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

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

Товарни превози с бус до 1500 кг
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/60986/tovarni-prevozi-s-bus-do-1500-kg

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

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/92861/inkubatori-8-vida-avtomatichni-i-8-vida-poluavtomatichni-

DeepCool (63006)
DeepCool (63006), Intel LGA775/1150/1155/1156, AMD 754/939/AM2/AM2 + /AM3
http://obiavidnes.com/obiava/92860/deepcool-63006

DeepCool (63008)
DeepCool (63008), Intel LGA1366/1156/1155/1150/775, AMD FM2/FM1/AM3+ /AM3/AM2+ /AM2/K8
http://obiavidnes.com/obiava/92859/deepcool-63008

Персонален алкохолен тестер-с дигитален дисплей AD-600NS
Персонален алкохолен тестер-с дигитален дисплей AD-600NS
Персоналният алкохолен тестер с дигитален дисплей AD-600NS е устройство от висок клас,
предназначено да дава информация за количеството алкохол, съдържащо се в кръвта, измерено по
общоприета световна методика чрез анализ на съдържанието на алкохолни изпарения в дъха на
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човек, консумирал алкохол.
Този продукт може да се използва както за определяне на съдържащия се алкохол в кръвта на
хора, които имат намерение да шофират, така и за хора, които желаят да установят до каква
степен изпитият алкохол се отразява на общото им здарвословно състояние.
За по-точен резултат, препоръчваме тестът да се прави най-малко 20 минути след последна
употреба на алкохол, храна и тютюневи изделия. При необходимост, тестът може да бъде повторен
не по-рано от 3 минути след извършен първоначален тест.
При необходимост от няколко последователни теста на различни хора, след 5-тия тест изчакайте
няколко минути или рестартирайте устройството, като го изключите и включите отново след 2
минути.
Независимо от показвания тестов резултат, производителят на уреда препоръчва да не шофирате
след употреба на алкохол.
По време на отброяването поемете дълбоко въздух и издишайте бавно и дълбоко в отвора на
тестера за период от 3-5 секунди.
Тестът е направен; погледнете резултата на дисплея.
Тестовият резултат се показва на дисплея 10 секунди, след което уредът се самоизключва.Цена
25лв
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/92858/personalen-alkoholen-tester-s-digitalen-displey-ad-600ns

Евтини интериорни врати Пловдив
Директен вносител- най-добрите врати, на най-добри цени!
Страхотни цени на интериорни врати в Пловдив!
Заповядайте в нашия шоурум на адрес пл. "Антон Чехов" 5 (до моста на Герджика)!
Предлагаме разнообразие от модели и цветове!Нови модели блиндирани врати!
телефони за контакт:
032207039
0899691016
http://www.vrati-plovdiv.com/?cat=6
http://obiavidnes.com/obiava/92857/evtini-interiorni-vrati-plovdiv

DeepCool (63010)
DeepCool (63010), Intel LGA1155/LGA1156/LGA775, AMD AM3/AM2/AM2 +/940 +/939 +/754
http://obiavidnes.com/obiava/92856/deepcool-63010
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Холов ъгъл КАЛИФОРНИЯ
Холов ъгъл КАЛИФОРНИЯ разполага с:
механизъм за сън тип : клик-клак
2 бр. ракли
3 бр. възглавници с размер 50/50 см.
Размери:
Габарити - (ш/д/в) 303 / 210 / 85 см.
Спална площ - (ш/д/в) 243 / 123 / 40 см.
Седална височина - 40 см.
Състав: дамаска / еко кожа
http://obiavidnes.com/obiava/92855/holov-ygyl-kaliforniya

ИДЕАЛНИЯТ НАЧИН ДА ПЕЧЕЛИТЕ ДО 30-50 ЛЕВА ДНЕВНО-ПРАВИ ПАРИ ПРЕЗ
СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ от ДОМА СИ
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/92854/idealniyat-nachin-da-pechelite-do-30-50-leva-dnevno-pravi-pari-prez-svobodnoto-si-v

Разкрива изневери-Детективска Агенция Инкогнито-София
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
Детективска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/92853/razkriva-izneveri-detektivska-agenciya-inkognito-sofiya

Частен Детектив-Детективска Агенция Фокс-София, Пловдив, Бургас
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
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телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/92852/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-sofiya-plovdiv-burgas

DeepCool Gamma Archer
DeepCool Gamma Archer, LGA775 1150/1155/1156, AMD 754/939/AM2/AM2 +/AM3
http://obiavidnes.com/obiava/92851/deepcool-gamma-archer

Висококвалифицирани устни или писмени преводи.
Преводаческа Агенция НОВ ВЕК предлага бързи писмени преводи от заклети преводачи, легализация на официални
документи във всички министерства, попълване на документи от и за чужбина, устни преводи при нотариус, бизнес
срещи, преговори, конференции, придружаване. Предлагаме услугата „онлайн поръчка“.
моб.: 0898 686466
http://obiavidnes.com/obiava/92850/visokokvalificirani-ustni-ili-pismeni-prevodi

DeepCool Gammaxx 300
DeepCool Gammaxx 300, Intel LGA1366/1156/1155/1150/775, AMD FM2/FM1/AM3 +/AM3/AM2 +/AM2/K8
http://obiavidnes.com/obiava/92849/deepcool-gammaxx-300

Най-изгодните цени на интериорни и входни врати!
Искате качество, стил и съвършенство?
DOORMANN
Вратите, за които твоят дом мечтае!
За контакти:
Варна, бул. Христо Смирненски 13
Тел.: 0894/614-730
Офис: 0899/691-096
e-mail: officevarna@doormann.bg
http://varna.doormann.bg
врати, интериорни, входни, блиндирани врати, изгодни, монтаж, отстъпка, качество
http://obiavidnes.com/obiava/92848/nay-izgodnite-ceni-na-interiorni-i-vhodni-vrati

Курсове за шести клас на Родина
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Подготвителни курсове и уроци за 6 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на шестокласници.
Изберете курсовете за 6 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/92847/kursove-za-shesti-klas-na-rodina

Курсове за седми клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за кандидатстване след 7 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на седмокласници.
Изберете курсовете за 7 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди изпитите след 7 клас.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
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http://obiavidnes.com/obiava/92846/kursove-za-sedmi-klas-na-rodina

Подготовка за матура на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за МАТУРА от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка за матура.
Изберете курсовете за матура на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди МАТУРИТЕ.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/92845/podgotovka-za-matura-na-rodina

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети.
Изберете курсовете за кандидат-студенти на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!

Страница 88/116

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

11.01.2015

Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди кандидатстудентските изпити и
МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/92844/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

DeepCool Ice Blade 100
DeepCool Ice Blade 100, LGA 1156/LGA1155/LGA1150/LGA775, AMD FM2/FM1/AM3 +/AM3/AM2 +/AM2/940/939/754
http://obiavidnes.com/obiava/92843/deepcool-ice-blade-100

DeepCool Ice Edge Mini FS v2.0
DeepCool Ice Edge Mini FS v2.0, LGA1156/1155/1150/775 & FM2/FM1/AM3(+)/AM2(+)/940/939/754
http://obiavidnes.com/obiava/92842/deepcool-ice-edge-mini-fs-v20

Блиндирани и Интериорни врати Doormann София!
Заповядайте в Doormann и се потопете в голямото многообразие от висококачествени блиндирани/ интериорни
врати!При нас Качеството не е за сметка на цената!Очакваме Ви на място в шоурума ни, всеки ден от понеделник
досъбота. Можете да ни посетите на адрес: кв. Лозенец/ул."Стоян Михайловски" № 14 и в НОВООТКРИТИЯ ни магазин
в кв. Сухата река , бул Владимир Вазов № 15А (в близост до м-н Декатлон) или в сайта ни : doormann.bgЗащото Важният
си ТИ!!!!
http://obiavidnes.com/obiava/92841/blindirani-i-interiorni-vrati-doormann-sofiya

Охладител за видеокарти
Охладител за видеокарти, 36x10mm, 12V, 2-пинов (2P)
http://obiavidnes.com/obiava/92840/ohladitel-za-videokarti

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела,
проверка на алиби, издирване на лица и МПС,
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пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение,
фото и видео заснемане,
издирване на биологични родители,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства.
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана!
тел:0878747345,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http;//hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/92839/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

Adapter PCI-E x1 to 2xUSB3.0
Adapter PCI-E x1 to 2xUSB3.0, 17456
http://obiavidnes.com/obiava/92838/adapter-pci-e-x1-to-2xusb30

19.5" (49.53 cm) BenQ VL2040AZ
19.5" (49.53 cm) BenQ VL2040AZ, LED, 5ms, 200 cd/m2, 12000000:1. 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/92837/195-4953-cm-benq-vl2040az

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/92836/30-50-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/92835/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

Детективска Агенция Дискрет-Русе Шумен Велико Търново
Детективска Агенция ДИСКРЕТ е специализирана единствено и само в областа на изневярата.
Установяване собственост на телефони автомобили и месторабота.Издирване на бивши и
настоящи адреси.Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
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Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/92834/detektivska-agenciya-diskret-ruse-shumen-veliko-tyrnovo

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пазарджик Пловдив Сливен Хасково Ямбол
Димитровград
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/92833/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

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 !
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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/92832/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

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

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/92831/kupuvame-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnat

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 !
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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
http://obiavidnes.com/obiava/92830/izkupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata-otgovornost-za-1-
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ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Съдействие
за Освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме
Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !

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

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
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+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/92829/pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya---predlagame-perfektno-sydeystvie-za-

24" (60.96 cm) BenQ EW2440L
24" (60.96 cm) BenQ EW2440L, Full HD, 4ms, 250 cd/m2, 20000000:1, HDMI, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/92828/24-6096-cm-benq-ew2440l

ПРОДАЖБА НА ФИРМИ-Сделки с търговски предприятия........!!!
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://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/92827/prodajba-na-firmi-sdelki-s-tyrgovski-predpriyatiya

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.
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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://www.investconsultgroup.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/92826/pretor-group-prodajba-na-firmi-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya-pred-falit-ili-ne

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/92825/pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya---predlagame-perfektno-sydeystvie-za-

27" (68.58 cm) BenQ GW2765HT
27" (68.58 cm) BenQ GW2765HT, AHVA, IPS, 4ms, 350 cd/m2, 20000000:1, DisplayPort, HDMI, DVI, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/92824/27-6858-cm-benq-gw2765ht

ЧЕХИЯ - СТРОИТЕЛИ И ЗАВАРЧИЦИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Строители и заварчици за Чехия без посредници в България :
- Зидари - 5 евро/час
- Фаянс , теракот - 6 евро/час
- Топлоизолация - 10 евро на квадрат
- ВиК - 5 евро/час
- Гипсокартон - 6 евро/час
- Шпакловка - 6 евро/час
- Арматура - 4.5 евро/час
- Ел.техници - 5 евро/час
Заварчици:
- Електродъгово - 5 евро/час
- СО2 - от 5 - 7 евро/час
- Аргон - от 6 до 8 евро/час
Трудов договор, осигуровки, аванси до заплата, осигурена квартира. Не се изисква език . Заминаване всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39 , 00420 777 073 926
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/92823/chehiya---stroiteli-i-zavarchici-bez-posrednici

ЧЕХИЯ - СКЛАДОВИ РАБОТНИЦИ И ЕЛЕКТРОКАРИСТИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Складови работници и електрокаристи за Чехия без посредници в България :
- заплата 800 – 1100 евро .
- трудов договор .
- осигуровки по чешкото законодателство .
- аванс от 50 евро до заплата .
- осигурена квартира .
- не е задължително владеенето на език .
- готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 00420 777 073 926 , 0877 25 41 39 , 0893 27 21 83
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/92822/chehiya---skladovi-rabotnici-i-elektrokaristi-bez-posrednici

DVD-RW to USB 2.0
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DVD-RW to USB 2.0, Slim Type, външен, 17316
http://obiavidnes.com/obiava/92821/dvd-rw-to-usb-20

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/92820/30-50-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/92819/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Био сок от Алое Вера (99,8%)
Предназначение: Сокът от листата на Алое Вера е безценен дар от боговете, даващ на тялото скъпоценни градивни
вещества! Съдържа около 160 известни съставки, полезни за организма. Изследователи откриват, че Алое Вера е
познато в китайската и индийската култура. използвали са го гръцки и римски лечители като Диоскорид и Плиний
Старши. За него Парацелзий казва: "Алое е златният сок". В Библията пише: "Алое, смирна и тамян" Използва се в
Аюрведа. Може да се приема от диабетици и онкоболни.
http://obiavidnes.com/obiava/92818/bio-sok-ot-aloe-vera-998

Био ОРГАНИЧНА ХЛОРЕЛА Хлорела е протозон на растително вещество. Нейните многослойни клетъчни стени се състоят от целулоза. Хлорела е в
състояние да обвърже токсични елементи и по този начин да детоксикира организма, особено от тежки метали от
хранителни източници, от замърсяването на въздуха и водата, както и от химически токсини. Освен това тялото се
подхранва с ценни хранителни вещества и може да си върне отново хармонизирания баланс. Водораслото съдържа
висококачествени протеини, витамини, минерали и микроелементи, както и вторична растителна комбинация, ако се
използва като основна храна. Като хранителна добавка Хлорела е в състояние да снабди с лутеин и други
антиоксидантни значителни каротиноиди, както и с витамин В12, фолиева киселина и хлорофил.
Съдържание: 150 таблетки
http://obiavidnes.com/obiava/92817/bio-organichna-hlorela--

Био сок от ОРГАНИЧЕН НАР
От праисторически времена Нарът (плод на любовта) е символ на живот и плодородие. В много култури ароматният
сок е известен и като жив еликсир, както и символ на безсмъртие и чувственост. Той има положителни ефекти,
дължащи се на взаимодействието на различни растителни вещества. За науката от огромен интерес са съдържащите
се в него елагова киселина, фенолна киселина и флавоноиди поради антиоксидантния им ефект и способността им да
подобряват ефективността на имунната система. Сокът е полезен за подобряване на имунитета, жизнеността при
настинки и грип, стомашно-чревни разстройства, бъбречни кризи. Спомага за по-лесното възстановяване след
инфекциозни заболявания и операции. Съставките спомагат за стимулирането на кръвообръщението и регулирането на
нивата на кръвната захар и холестерола. Затова е полезен за сърдечно-съдовата система, намалявайки и риска от
развитие на атеросклероза. Консумацията на био сок от нар е полезен и за мъжете, включително за подобряване на
еректилната функция.
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http://obiavidnes.com/obiava/92816/bio-sok-ot-organichen-nar

Био сок от ОРГАНИЧЕН АКАЙ
Силният плод е от Южно-американската тропическа гора и се използва като висококачествен хранителен продукт за
благосъстояние и физическа годност от местните хора в района на Амазонка. Известни са ползите от консумация на
плодове, но в забързаното ежедневие на деловия човек те не присъстват. Наред с това огромния стрес, лошия
хранителен режим, тютюнопушенето и наднорменото тегло са фактори, които очертават мрачна статистика
касаеща най-вече развитите общества, а именно огромен процент на заболеваемост от рак диабет, инсулт, инфаркти,
при относително млади и активи хора. В най-голяма степен причината за тази статистика е оксидантния стрес. Акая
повишава нивото на енергия и е мощен източник на антиоксиданти. Помага за подобряване на сърдечно- съдовата и
храносмилателната система. Подпомага отслабването- изгаря мазнините, подобрява обмяната на вещества, укрепва
имунната система.
http://obiavidnes.com/obiava/92815/bio-sok-ot-organichen-akay

БИО СОК ОРГАНИЧЕН МОРСКИ ЗЪРНАСТЕЦ
Оранжево-червени, много кисели на вкус плодове на морския храст зърнастец за едни от най-известните местни
доставчици на витамин С, заедно с шипката. Естественото съдържание на витамин С в плодовете на морския
зърнастец не могат да бъдат надминати от други местни плодове. Затова морски зърнастец е отличен за превантивна
подкрепа на имунната система през зимните месеци. Растението ракитник е най-добрият източник на Омега 7 мастна
киселина позната още като палмилетоленова киселина. Научни изследвания доказват, все повече ползи от действието й
спрямо Омега 3,6 и 9 мастни киселини. Палмитолеиновата киселина е богата на серум, който намалява появата на
белезите на възрастта. Тя подхранва и подмладява кожата, спомага за укрепване здравето на лигавиците, подпомага
функциите на пикочо-половата, храносмилателната и дихателната система, подобрява хидратацията на тялото.
Човешкото тяло е способно само да призвежда важната палмитолеинова киселина, но не винаги тя е достатъчна на
организма.
Съдържание: 330 мл стъклена бутилка
http://obiavidnes.com/obiava/92814/bio-sok-organichen-morski-zyrnastec

БИО СОК ОТ СИНЯ БОРОВИНКА
Боровинките са сините перли на горските поляни. Богат извор от антиоксиданти, фибри и витамин С.
Съставки: 100% Био Сок от плод синя боровинка от сертифицирано органично земеделие.
http://obiavidnes.com/obiava/92813/bio-sok-ot-sinya-borovinka

БИО СОК ОТ ОРГАНИЧЕН БЪЗ
Бъзът произхожда от едноименния голям храст. Не е подходящ за сурова консумация. Семената, зелените части на
растението и незрелите плодове съдържат глюкозид, който разделя циоановодородна киселина и затова има токсично
качество. Чрез пастирането и готвенето на плодовете токсичните съставки се елиминират. Сокът от Бъз е богат на
калций, витамин С. Допринася за нормалното състояние на имунната система.
Съставки: 100% сок от плодовете на бъз от сертифицирано биологично земеделие.
Препоръчителен прием: Два пъти на ден по 15 мл. След отваряне изконсумирайте сока бързо.
http://obiavidnes.com/obiava/92812/bio-sok-ot-organichen-byz

ИМУНОКОЛ Перфект - течна коластра 60ml
Предназначение: Коластрата е дар от природата. Тя е първият източник на хранителни вещества преди млякото.
Съдържа 37 естествени имуномодулатори и 8 фактори на растежа. Кoластрата съдържа всичките пет
имуноглобулини. Имуноглобулините са големи протеинови молекули, съставляващи над 40% от протеините в кръвния
серум. Има пет класа имуноглобулини, които присъстват при всички млекопитаещи, включително и при хората. Всички
те започват със съкращението Ig и се различават по между си посредством главни букви A,D,E,Gи М.Всеки има своя
собствена уникална аминокиселинна структура и изпълнява специфични функции в тялото.Те се появяват поотделно или
заедно в различни комбинации. Всеки вид може да унищожава или обезврежда специфичен агент.
Съгласно регламент(ЕС) 432/2012г. за тази хранителна добавка не могат да се изписват здравно претенции.
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http://obiavidnes.com/obiava/92811/imunokol-perfekt---techna-kolastra-60ml

10.1" (25.65 cm) Asus Transformer Book T100TAF-DK034B
10.1" (25.65 cm) Asus Transformer Book T100TAF-DK034B, четири-ядрен Intel Atom Z3735F 1.83GHz, сензорен мулти-тъч
HD LED Display (MicroHDMI), 2GB, 500GB HDD & 32GB eMMC, Windows 8.1, 1.070kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92810/101-2565-cm-asus-transformer-book-t100taf-dk034b

11.6" (29.46 cm) Asus Transformer Book T200TA-CP004H
11.6" (29.46 cm) Asus Transformer Book T200TA-CP004H, четири-ядрен Intel Atom Z3775 1.46/2.39 GHz, сензорен IPS HD
LED Display (micro HDMI), 2GB, 500GB HDD & 32GB eMMC, Windows 8.1, 1.54kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92809/116-2946-cm-asus-transformer-book-t200ta-cp004h

15.6" (39.62 cm Asus X553MA-BING-SX532B
15.6" (39.62 cm Asus X553MA-BING-SX532B, четири-ядрен Intel Celeron N2940 1.83/2.25 GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB,
500GB HDD, USB 3.0, Windows 8.1, 2.2kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92808/156-3962-cm-asus-x553ma-bing-sx532b

13" (33.02 cm) Dell Alienware 13 (5397063656875)
13" (33.02 cm) Dell Alienware 13 (5397063656875), дву-ядрен Intel® Core™ i5 4210U 1.7/2.7 GHz, Full HD LED Display &
nVidia GeForce GTX 860M 2GB (mDP), 8GB. 1TB HDD, 2x USB 3.0, Windows 8.1, 2.06 kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92807/13-3302-cm-dell-alienware-13-5397063656875

13" (33.02 cm) Dell Alienware 13 (5397063656882)
13" (33.02 cm) Dell Alienware 13 (5397063656882), дву-ядрен Intel® Core™ i5 4210U 1.7/2.7 GHz, Full HD LED Display &
nVidia GeForce GTX 860M 2GB (mDP), 16GB. 256GB SSD, 2x USB 3.0, Windows 8.1, 2.06 kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92806/13-3302-cm-dell-alienware-13-5397063656882

13.3" (33.78 cm) Toshiba Portege Z30-A-18U
13.3" (33.78 cm) Toshiba Portege Z30-A-18U, дву-ядрен Intel® Core™ i7 4510U 2.0/3.1 GHz, FULL HD LED Display (HDMI),
8GB, 256GB SSD, WiDi, 3x USB3.0, Windows 7/8.1 Pro, 1.20 kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92805/133-3378-cm-toshiba-portege-z30-a-18u

15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite Pro R50-B-11E
15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite Pro R50-B-11E, дву-ядрен Intel® Core™ i3 4005U 1.7 GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB,
500GB HDD, WiDi, 2x USB 3.0, No OS, 2.3 kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92804/156-3962-cm-toshiba-satellite-pro-r50-b-11e

15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite Pro R50-B-11U
15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite Pro R50-B-11U, дву-ядрен Intel® Core™ i5 4210U 1.7/2.7 GHz, HD LED Display (HDMI),
4GB, 500GB HDD, WiDi, 2x USB 3.0, No OS, 2.3 kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/92803/156-3962-cm-toshiba-satellite-pro-r50-b-11u

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

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

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/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 ... !!!
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Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления 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/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
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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/92783/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

ЖАДНИ
ЗА
СЕКСИ
WWW.GEPIMEBG.COM

ЕМОЦИИ
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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.
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/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
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
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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

PRETOR GROUP-Купуваме
несъстоятелност.

АД

ЕАД

ООД

ЕООД

със

задължения,пред

фалит

или

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.
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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
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

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
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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
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
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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/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

Страница 113/116

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

11.01.2015

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/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 !
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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/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
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
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