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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.
Гаранцията която поемаме е една
календарна година.
За повече информация посетете
нашият сайт: www.inkubatorbg.alle.bg , или се
обадете на 0888291498, Skype - krasi0012.
http://obiavidnes.com/obiava/96232/predlagame-inkubatori

Инкубатори-Люпилни виж преди да платиш !!!
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/96218/inkubatori-lyupilni-vij-predi-da-platish-

Силиконов протектор за Apple iPhone 5/5S
Силиконов протектор за Apple iPhone 5/5S, син
http://obiavidnes.com/obiava/96452/silikonov-protektor-za-apple-iphone-55s

Силиконов протектор за Apple iPhone 5/5S
Силиконов протектор за Apple iPhone 5/5S, черен
http://obiavidnes.com/obiava/96448/silikonov-protektor-za-apple-iphone-55s

Силиконов протектор за Apple iPhone Case 5C
Силиконов протектор за Apple iPhone Case 5C, жълт
http://obiavidnes.com/obiava/96445/silikonov-protektor-za-apple-iphone-case-5c

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/96513/30-50-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.
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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/96512/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/96511/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

HTC Battery BM65100 BA-S930 2100 mAh
HTC Battery BM65100 BA-S930 2100 mAh, HTC Desire 601
http://obiavidnes.com/obiava/96510/htc-battery-bm65100-ba-s930-2100-mah

Зарядно у-во HTC CC C200
Зарядно у-во HTC CC C200, micro USB
http://obiavidnes.com/obiava/96509/zaryadno-u-vo-htc-cc-c200

Защитно фолио (протектор) за HTC SP P910/HTC ONE M7
Защитно фолио (протектор) за HTC SP P910/HTC ONE M7
http://obiavidnes.com/obiava/96508/zashtitno-folio-protektor-za--htc-sp-p910htc-one-m7-

Стойка за кола HTC CU G150
Стойка за кола HTC CU G150, зарядно за HTC
http://obiavidnes.com/obiava/96507/stoyka-za-kola-htc-cu-g150

ЧЕХИЯ ГАРАНТИРАНА РАБОТА С ДОГОВОР ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
ЧЕХИЯ БЕЗ ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНТУРА С ДОГОВОР ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И
СТАЖА
СЕ
ПРИЗНАВА
В
БЪЛГАРИЯ.
ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства
за
печатница,пекарна,пералня,европалети,заводи,цехове,фабрики,складове,бирена фабрика,шоколадова фабрика,завод за
авточасти,цех за пакетиране на кайма,цех за пластмасови бутилки,цех за млечни продукти,цех за боядисване на
джанти,цех за ламинат,сервиз за гуми,лаковна,склад за хранителни продукти,склад за плодове и зеленчуци,склад за
перилни препарати,склад за компютърна техника,склад за парфюми,склад за балатум и много други позиции
ТД,осигуровки,заплата 700-750 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 започване на работа и получаване на
възнаграждението. За контакти на тел- 0886090826
http://obiavidnes.com/obiava/96506/chehiya-garantirana-rabota-s-dogovor-po-cheshkoto-zakonodatelstvo

7" (17.78 cm) Crypto NOVAPAD D7001
7" (17.78 cm) Crypto NOVAPAD D7001, мулти-тъч дисплей, дву-ядрен Cortex A9 1.0GHz, 512MB RAM, 8GB Flash памет
(+microSD), Android 4.2.2 350g, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/96505/7-1778-cm-crypto-novapad-d7001

7.85" (19.94 cm) Crypto NOVAPAD 78 D108
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7.85" (19.94 cm) Crypto NOVAPAD 78 D108, сензорен IPS дисплей, дву-ядрен Cortex A7 1.0GHz, 1GB RAM, 8GB Flash памет
(+microSD слот), Android 4.2.2 350g, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/96504/785-1994-cm-crypto-novapad-78-d108

Гравиране (кирилица) на клавиатура (за стандартни клавиатури)
Гравиране (кирилица) на клавиатура (за стандартни клавиатури)
http://obiavidnes.com/obiava/96503/gravirane-kirilica-na-klaviatura-za-standartni-klaviaturi

Почасова работа от вкъщи
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят и изместят вашите
основни.Това,което е нужно е интернет,не повече от 30 минути на ден и абсолютно никаква инвестиция. Ако ви
удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт:
http://hameco4.wix.com/online-business
http://obiavidnes.com/obiava/96502/pochasova-rabota-ot-vkyshti

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/96501/30-50-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/96500/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/96499/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Диагностика и ремонт на монитор (20-24")
Диагностика и ремонт на монитор (20-24")
http://obiavidnes.com/obiava/96498/diagnostika-i-remont-na-monitor-20-24
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Как да печелим в Bet365
Разберете как да печелите от най-големия сайт за онлайн залози Bet365.com. Станете експерт в онлайн залозите и
страшилище за букмейкърите!
http://obiavidnes.com/obiava/96497/kak-da-pechelim-v-bet365

ВИРТУАЛНИ ЗАБАВЛЕНИЯ
www.sextelefoni.com

И

ЗАПОЗНАНСТВА

ДЕНОНОЩНО

НА

АДРЕС

ВИРТУАЛНИ ЗАБАВЛЕНИЯ И ЗАПОЗНАНСТВА ДЕНОНОЩНО НА АДРЕС www.sextelefoni.com
http://obiavidnes.com/obiava/96496/virtualni-zabavleniya-i-zapoznanstva-denonoshtno-na-adres--wwwsextelefonicom

Инсталиране и конфигуриране на MS Windows (trial/тестова версия
Инсталиране и конфигуриране на MS Windows (trial/тестова версия, без лицензен ключ)
http://obiavidnes.com/obiava/96495/instalirane-i-konfigurirane-na-ms-windows-trialtestova-versiya

ЧУДОТО АЛКАЛНА „ЖИВА” ВОДА ** от 58 на 18 лв.
СВЕТОВЕН ХИТ ЗА ЗДРАВЕТО!
СТИК ЗА ЕВТИНА АЛКАЛНА (ЖИВА) ВОДА ALKALINE STICK
Причината за болшинството заболявания и стареенето и високата киселинност.
Стикът Alkaline Stick преструктурира питейната вода от киселинна в алкална.
ПРЕДИМСТВА:
- регулира киселинния баланс в тялото;
- активира имунитета;
- регулира кръвното и кръвната захар;
- намалява холистерола;
- нормализира фунциите на бъбреците и черния дроб;
- подобрява съня;
- увеличава продължителността на живот;
- премахва бактерии, вируси, туморни и ракови клетки;
- размери: Ф17х146 mm и тегло 45 гр.
С един стик за 6 мес. се преработват 600 л. алкална вода. Дневна консумация 2-3 л.
Ако искате да живеете по-дълго и в добро здраве закупете си стика Alkaline Stick само за 18 лв.
ЦЕНА: 18 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар БОРОВО, павилион 12 (срещу супер Европа)
или по куриер на Еконт Експрес; такса при получаване от офиса 3,20 лв.,
а до адрес 5,60 лв.
КОНТАКТИ:
0887/255 692
albods@abv.bg
ОНЛАЙН МАГАЗИН: www.albo-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/96494/chudoto-alkalna-jiva-voda----ot-58-na-18-lv

Инсталиране на пакет драйвери
Инсталиране на пакет драйвери
http://obiavidnes.com/obiava/96493/instalirane-na-paket-drayveri
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stari gumi gr. xarmanli tel.0877444690
http://obiavidnes.com/obiava/96492/stari-gumi-gr-xarmanli--tel0877444690

Монтаж/демонтаж на LCD матрица (за преносим компютър)
Монтаж/демонтаж на LCD матрица (за преносим компютър)
http://obiavidnes.com/obiava/96491/montajdemontaj-na-lcd-matrica-za-prenosim-kompyutyr

Възможност за допълнителни доходи
Интернет е безкрайно пространство предлагащо изключително голям брой възможности за всичко и всеки. Ако не искате
шеф над главата и имате желание да си помогнете финансово, ви предлагам възможност за изкарване на допълнителни
доходи без да е необходима инвестиция. За повече подробности посетете сайт:
http://hameco4.wix.com/online-business
http://obiavidnes.com/obiava/96490/vyzmojnost-za-dopylnitelni-dohodi

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/96489/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ - ЕООД, ООД, СД, АД, ЕАД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ
+ ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час ... !
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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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ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
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 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/96488/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---eood-ood-sd-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvo

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/96487/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/96486/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
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ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
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 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
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http://obiavidnes.com/obiava/96485/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ - АД, ЕАД, ООД, ЕООД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
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 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
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0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/96484/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Работа за 30 мин на ден
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят и изместят вашите
основни.Това,което е нужно е интернет,не повече от 30 минути на ден и абсолютно никаква инвестиция. Ако ви
удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт:
http://hameco4.wix.com/online-business
http://obiavidnes.com/obiava/96483/rabota-za-30-min-na-den

Монтаж/демонтаж на процесор/вентилатор за процесор
Монтаж/демонтаж на процесор/вентилатор за процесор
http://obiavidnes.com/obiava/96482/montajdemontaj-na-procesorventilator-za-procesor

Почистване на настолен компютър от прах (силно замърсяване)
Почистване на настолен компютър от прах (силно замърсяване)
http://obiavidnes.com/obiava/96481/pochistvane-na-nastolen-kompyutyr-ot-prah-silno-zamyrsyavane

Безплатна доставка за цялата страна. !
Вашият смартфон се нуждае от качествен аксесоар за да го запазите без драскотини? Точно това ви предлагаме ние от
www.MobilBg.net! Онлайн магазин разполагащ с аксесоари внос от Англия за мобилни устройства!
http://obiavidnes.com/obiava/96480/bezplatna-dostavka-za-cyalata-strana-

Смяна на кондензатор на дънна платка (до 10бр.)
Смяна на кондензатор на дънна платка (до 10бр.)
http://obiavidnes.com/obiava/96479/smyana-na-kondenzator-na-dynna-platka-do-10br

Цялостна инсталация на настолен/преносим компютър
Цялостна инсталация на настолен/преносим компютър
http://obiavidnes.com/obiava/96478/cyalostna-instalaciya-na-nastolenprenosim-kompyutyr

D-Link DCS-7010L
D-Link DCS-7010L, мрежова камера за външен монтаж (IP66), IR подсветка, PoE, microSDHC слот, RJ45
http://obiavidnes.com/obiava/96477/d-link-dcs-7010l

D-Link DCS-930L
D-Link DCS-930L, 0.3Mpix, мрежова, Securicam Home IP Network Camera, WPS
http://obiavidnes.com/obiava/96476/d-link-dcs-930l

D-Link DCS-932L
D-Link DCS-932L, 0.3Mpix, мрежова, Securicam, Home IP Network Camera, WPS, IR
http://obiavidnes.com/obiava/96475/d-link-dcs-932l

Силиконов протектор за Apple iPhone 4/4S
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Силиконов протектор за Apple iPhone 4/4S, бял
http://obiavidnes.com/obiava/96474/silikonov-protektor-za-apple-iphone-44s

Силиконов протектор за Apple iPhone 4/4S
Силиконов протектор за Apple iPhone 4/4S, зелен
http://obiavidnes.com/obiava/96473/silikonov-protektor-za-apple-iphone-44s

всякакви дърводелски услуги по домове и офиси на ниски цени
Монтаж и демонтаж на гардероби,секции,шкафове.Регулиране не вратички.Пребоядисване.Монтаж на врати и
первази.Скъсяване на врати,смяна на брави,поправка на разбити врати.Прогонка и уплътняване на врати и
прозорци.Изолация
от
студ
и
вятър.Притягане
на
клатещи
се
маси
и
столове.Ниски
цени.Веднага.Тел:028402396,GSM:0885994579
http://obiavidnes.com/obiava/96472/vsyakakvi-dyrvodelski-uslugi-po-domove-i-ofisi-na-niski-ceni

Силиконов протектор за Apple iPhone 4/4S
Силиконов протектор за Apple iPhone 4/4S, оранжев
http://obiavidnes.com/obiava/96471/silikonov-protektor-za-apple-iphone-44s

Силиконов протектор за Apple iPhone 4/4S
Силиконов протектор за Apple iPhone 4/4S, розов
http://obiavidnes.com/obiava/96470/silikonov-protektor-za-apple-iphone-44s

Силиконов протектор за Apple iPhone 4/4S
Силиконов протектор за Apple iPhone 4/4S, син
http://obiavidnes.com/obiava/96469/silikonov-protektor-za-apple-iphone-44s

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/96468/sigurna-rabota

Силиконов протектор за Apple iPhone 4/4S
Силиконов протектор за Apple iPhone 4/4S, черен
http://obiavidnes.com/obiava/96467/silikonov-protektor-za-apple-iphone-44s

Силиконов протектор за Apple iPhone 4
Силиконов протектор за Apple iPhone 4, черен
http://obiavidnes.com/obiava/96466/silikonov-protektor-za-apple-iphone-4

Силиконов протектор за Apple iPhone 5/5S
Силиконов протектор за Apple iPhone 5/5S, бял
http://obiavidnes.com/obiava/96465/silikonov-protektor-za-apple-iphone-55s

Родопско чудо – Мария Чолакова – Green Master – 50 ml./ 7 лв.
Родопско чудо – Мария Чолакова – Green Master – 50 ml./ 7 лв.
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Докоснете се до тайната на вековете и здравето, дарена ни от величествените Родопи и народната лечителка Мария
Чолакова.
Съхранената от столетия стара българска рецепта Ви дава възможност да се избавите от: Екзема и псориазис;
гъбични заболявания; сърбежи; напукани пети и ръце; рани от изгаряне, порязване, следоперативни рани, декубитални
рани; пърхот, косопад; разширени вени; синузит; хемороиди; шипове; язва, гастрит, колит; диабет...
Приложение:
1. Екземи и Псориазис - засегнатите участаци се мажат 3 пъти дневно,доката измененията на кожата изчезнат и тя
добие нормален вид.
2. Гъбични заболявания:
- На краката - вечер след измиване се нанася кремът и се обуват памучни чорапи. При по-упорити форми,преди намазване
се правят бани с отвара от смрадлика;
- На половите отговори - вечер се правят промивки с отвара от смрадлика.Жените оформят от крема топче,колкото
маслина,което се поставя във влагалището;мъжете намазват с крема засегнатия участък;
3.Пъпки (от ухапано,при новородени) - мажат се по 2-3 пъти на ден.
4. Претриване при по пълни фигури.
5. Сърбеж по тялото.
6. Напукани пети и ръце.
7. Рани от изгаряния, порязване, след оперативни рани - колкото почесто се мажът, толкова по бързо се постига
желания ефект.
8. Пърхот,Косопад - вечер се намазват корените на косата,увива се с кърпа и така се спи.На сутринта косата се измива
с безобиден шампоан (за предпочитане бебешки).
9. Разширени вени - 3 пъти на ден краката се мажът с крема и се масажират нежно от стъпалата нагоре.
10. Синузит - ноздрата се намазва обилно с крем,а външно се намазва и се масажира в областа на синусите.
11. Бяло течение при жените - кремът се използва както при губичните заболявания на половите органи.
12. Хемороиди - сутрин и вечер след измиване се намазва областа обилно около ануса.Същевремено се приема и вътрешно
от крема по 1ч.л. сутрин и вечер 30 мин. преди хранене.Може да се слага в хладилника за да се втърди крема.
13. Шипове - кремът облекчава болката.
Кремът се прилага и вътрешно при :
- Язва,гастрит,колит и др. стомашно чревни смущения - по 1ч.л. 30 мин. преди хранене 3 пъти на ден;
- Диабет - приема се по 1ч.л. 30 мин. преди хранене 2 пъти на ден;
- Задух - приема се 2 пъти дневно вътрешно.
! За вътрешно приложение кремът се съхранява в хладилника.
Продукти: http://megashop-bg.info/index.php?route=product/category&path=44_80
Разнообразни месечни промоции !
http://megashop-bg.com/
0899 942 557
http://megashop-bg.info/
http://obiavidnes.com/obiava/96464/rodopsko-chudo--mariya-cholakova--green-master--50-ml-7-lv

Болки в кръста, Козметик, Отслабване
Масажен център Сикера е специализиран в процедури за отслабване, премахване на целулит и стрии, лечебен масаж,
масажи за бебета, спортен масаж, пресотерапия, лимфен дренаж и др. Тук работят фитнес инструктори, които ще
изготвят за теб вкусна диета, по определен метаболин тип. Личен треньор ще направи индивидуална тренировка за
качване на маса, за релеф или просто раздвжване. Представител на Chek Institute ще коригира скелетни изкривявания с
лечебна физкултура. Тук облекчаваме болки при разширени вени и отоци при бременни. Специално обучен козметик ще се
погрижи за твоята кожа с козметична терапия, електростимулация или деликатна кола маска, а маникюрист ще
изрисува декорации по твоите нокти за идеален маникюр и педикюр. Тук ще получиш медицинска козметика за коса и
тяло,бебешка козметика и др. Заповядай в гр. Бургас, ул. Карлово 25А, или си запази час на телефоните ни: 0878 67 59 22;
0878 81 83 10.
http://obiavidnes.com/obiava/96463/bolki-v-krysta-kozmetik-otslabvane
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Силиконов протектор за Apple iPhone 5/5S
Силиконов протектор за Apple iPhone 5/5S, зелен
http://obiavidnes.com/obiava/96462/silikonov-protektor-za-apple-iphone-55s

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/96461/chehiya---skladovi-rabotnici-i-elektrokaristi-bez-posrednici

ЧЕХИЯ - НАБИРА РАБОТНИЦИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Работници за Чехия без посредници в България - мъже , жени , семейства до 55 години :
- Складови работници : пакетиране и сортиране на хранителни и нехранителни продукти .
- Заводи за производство на пластмасови изделия , за перилни и почистващи препарати .
- Селско стопанство и животновъдство .
- Пивоварни заводи : "Козел" , " Гамбринус ", " Старопрамен " , " Крушовице”.
- Цехове за сандвичи и салати , фабрики за парфюми и бисквити , цех за кисело мляко , завод за шоколад .
- Складове на Кауфланд, Билла, Теско, Глобус, Алберт , Лидл .
- Птицекланица , фабрика за пастет .
- Строителство широкоспектърен профил .
- Общи работници в строителството .
- Заварчици на СО2 , аргон , електрод .
- Шлосери .
- Ел. техници .
- Електрокаристи .
Заплата от 700 – 1400 евро , в зависимост от позицията. Трудов договор , социални и здравни осигуровки по чешкото
законодателство поети от работодателя, които се признават и в България. Седмичен аванс от 40 - 60 евро, заплатата
е на следващия месец от 10 - 20 число за предходния . Не се изисква опит и владеенето на език . Осигурена квартира ,
към някои от позициите е безплатна. Работата не е сезонна , а постоянна . Готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39 , 00420 777 073 926
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/96460/chehiya---nabira-rabotnici-bez-posrednici

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
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- 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/96459/chehiya---stroiteli-i-zavarchici-bez-posrednici

Силиконов протектор за Apple iPhone 5/5S
Силиконов протектор за Apple iPhone 5/5S, оранжев
http://obiavidnes.com/obiava/96458/silikonov-protektor-za-apple-iphone-55s

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/96457/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.
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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.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/96456/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

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
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/96455/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Масажна кушетка MagicPRO 2
Масажна кушетка MagicPRO 2 Двусекционна
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Кушетки за масаж MagicPRO Цвят черен,бежов,кремав,кафяв,лилав,червен,червен и оранжев
Кушетки за масаж MagicPRO - перфектното съотношение между качество и цена!

Масажните легла "MagicPRO 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и
лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката " MagicPRO 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
http://obiavidnes.com/obiava/96454/masajna-kushetka-magicpro-2

Силиконов протектор за Apple iPhone 5/5S
Силиконов протектор за Apple iPhone 5/5S, розов
http://obiavidnes.com/obiava/96453/silikonov-protektor-za-apple-iphone-55s

ЧУДОТО АЛКАЛНА „ЖИВА” ВОДА ** от 58 на 18 лв.
СВЕТОВЕН ХИТ ЗА ЗДРАВЕТО!
НЕОБХОДИМОСТ ЗА ВСЕКИ ДОМ!
СТИК ЧУДО ЗА ЕВТИНА АЛКАЛНА („ЖИВА”) ВОДА ALKALINE STICK
** СТИКЪТ ПРЕСТУКТУРИРА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ЕВТИНА АЛКАЛНА ВОДА 600 литра ЗА 6 мес.!
** АЛКАЛНАТА ВОДА ЗАСИЛВА ИМУНИТЕТА, НАМАЛЯВА ХОЛЕСТЕРОЛА, ЗАБЯВА СТАРЕЕНЕТО,
ДЕТОКСИКИРА И АЛКАЛИЗИРА ТЯЛОТО, РЕГУЛИРА КРЪВНОТО, ПОДОБРЯВА СЪНЯ, ОБЛЕГЧАВА
БОЛКИТЕ, УВЕЛИЧАВА ПОТЕНТНОСТТА, УНИЩОЖАВА РАКОВИТЕ КЛЕТКИ И МНОГО ДР.!
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Знае се, че 70% от човешкото тяло е вода. Следователно, консумирането на чиста и здравословна вода е от
изключително значение за човешкото здраве.
Причината за болшинството заболявания и стареенето на организма е прекомерно високата киселинност, която
благоприятства съществуването на вредни бактерии и вируси. Известно е, че раковите клетки се развиват в среда с
ниско съдържание на кислород и е оказано, че те не могат да съществуват в алкална среда, като при рН 7,4 са в летаргия
и при рН над 8,5 те умират.
Стикът Alkaline Stick във вид на метален цилиндър от неръждавееща стомана преструктурира питейната вода от
киселинна в алкална посредством съвременна нанотехнология. Той стана световен тотален хит за човешкото здраве в
развитите страни.
Обработената питейна вода, освен с високо рН, е пречистена от хлор, тежки метали, олово, ръжда и др., като в нея се
запазват полезните минерали, от които човешкото тяло се нуждае. Алкалната вода съдържа 15% от препоръчителния
дневен прием на полезните и необходими за организма минерали: Са, Mg, K и Na.
Преработената със стика питейна вода в алкална е богата на антиоксиданти и има силно детоксикиращо въздействие.
Тя хидратира, алкализира и пречиства организма от свободни радикали, токсини и отровни вещества.
ХАРАКТЕРИСТИКА на алкалната вода:
- алкални свойства: неутрализира киселинността в човешкото тяло и поддържа баланса на телесната система;
защитава всички органи от болестотворните микроорганизми, които виреят в условия на повишена киселинност;
- отрицателен потенциал: силен антиоксидант, който премахва свободните радикали,
повишава имунитета и предпазва организма от стареене;
- полезни микроелементи: съдържа различни минерални вещества, които предоставят на тялото необходимите
микроелементи и помагат органите да бъдат здрави;
- енергизира водата, като я преобразува с малка молекулна структура, със силна
пречистваща сила и възможност тялото да абсорбира лесно хранителните вещества, да насища
с повече кислород клетките, лесно да изхвърля отпадъците и токсините и в резултат подобрена
обмяна на веществата.
ПРЕДИМСТВА на Alkaline Stick:
- регулира киселинния баланс в тялото и в резултат се неутрализират
свободните радикали, благодарение на антиоксидантните свойства;
- осигурява прилив на жизнена енергия на организма;
- регулира и активира функциите на имунната система;
- регулира кръвното налягане;
- намалява холестерола в кръвта и почиства артериите;
- забавя стареенето и увеличава продължителността на живот;
- активира и нормализира функционирането на бъбреците;
- регулира теглото на тялото; спомага за овладяване на апетита и
намалява злоупотребата с кафе и алкохолни напитки;
- подобрява храносмилането и по естествен път премахва киселините и
тежестта в стомаха, почиства червата и отстранява запек;
- подобрява състоянието на кожата и косата.
- осъществява детоксикация на организма от вредни шлаки, отровни и др.;
- спомага за задържането и правилното усвояване на калция, магнезия, калия и натрия, които
помагат за изграждането на здрава костна система и елиминира процеса на остеопороза;
- обогатява клетките с кислород, което противодейства образуването на ракови клетки;
- размери: диаметър 17 mm; дължина 146 mm и тегло 45 гр.
Стикът съдържа 13 минерала, като: tourmaline stone, maifanshi stone, far-Infrared stone, nano silver powder, calcium ion,
П-stone (турмалин, зеолит, нано сребърен прах, каолин, активен въглен) и др.
За разлика от бутилираната минерална вода, приготвената с Alkaline Stick е прясна, направена на мига, а не преди дни,
седмици или дори месеци. Можете да се наслаждавате на неограничени количества чиста и прясно алкализирана и
обогатена с минерали вода с много по-малко разходи, отколкото да плащате за бутилирана минерална вода.
Стикът Alkaline Stick може да се закупи не за хиляди лв., колкото струват скъпите уреди за алкална вода, но те не са
базирани на съвременните нанотехнологии.
При продължително пиене на алкализирана вода се съхранява здравето за дълги години;:ще се чувствате добре,
имун¬ната система ще ви отбранява от всички външни и вътрешни нападатели: бактерии, вируси, туморни и ракови
клетки; стомахът и отделителната систе¬ма ще работят отлично, обмяната на веществата ще е винаги в норма и
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още:
- при изплаквате на устата с алкална вода, венците няма да кървят и парадонтозата
няма да ви мъчи;.
- при замяна на чешмяната вода с алкална, ко¬жата и косата ще изглеждат такива,
какви¬то бихте искали те да бъдат;
- активираната вода действа като ан¬тибиотик; тя е антисептична и регенерира клетки¬те;
подобрява работата на бъбреците, черния дроб; лекува стомашните болести и възпаленията
в тяло¬то и успокоява болката при зъбобол;.
- спира кръвоизливи, лекува изгаряния, помага при отит, циреи, инфекциозен хепатит;
- намалява кръвната захар при ди¬абетици;
- спира развитието на аденом на простатата и импотент¬ността при мъжете, и
предотвратява безплодието при жените.
НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ
- поставете стика в чиста пластмасова бутилка от 0,5 литра; напълнете я до половината с
чешмяна вода и разклатете енергично бутилката около 30 секунди, след което водата се излива;
процедурата се повтаря два пъти; това подготвя стика за по-нататъшна работа, като го изчиства
от излишните минерали;
- напълнете бутилката с прясна вода и оставете стика да кисне около 10-15 минути,
след което алкализираната вода е готова за пиене;
- ако вкусът на преработената вода е твърде силен, разредете с малко чешмяна вода;
- стикът да се използва само за студена вода;
- пийте само прясно приготвена вода със сладък и приятен вкус веднага след алкализиране;
- за максимални резултати консумирайте дневно по 2 литра алкална вода;
- алкализираната вода се съхранява в хладилник и не се излага на пряка слънчева светлина;
- не оставяйте стика във вода за дълго време;
- с един стик се преработват около 600 литра алкална вода в продължение на шест месеца при дневна норма на
използване 3 литра за пиене, готвене и др.; освен за пиене алкалната вода може да се използва за: дезинфекция; за гаргара
при болки в гърлото; полиране на огледала, очила и др. до блясък; приготвяне на кафе и чай и много др.
Защо толкова много хора се интересуват от алкалната вода? Защото уредите за алкална вода, макар и много скъпи,
станаха популярни в развитите страни на света. В Япония, която се нарежда в първите позиции от списъка на
страните по дълголетие, всяко пето домакинство ползва скъпи уреди (йонизатори) за алкална „жива” вода.
Ако искате да живеете по-дълго, но по-дълго в добро здраве, какво ще си купите- телевизор или стик (уред) за алкална
вода? И ако уредите за алкална вода са твърде скъпи за хиляди лв. с предлаганият стик Alkaline Stick е само за 18 лв.,
който ще използвате 6 мес. при консумация на 2-3 литра алкална вода дневно.
Произход: Китай
ШОКОВА ЦЕНА: от 58 на 18 лв. СПЕСТЯВАТЕ 40 лв.!
ПОКУПКИ:
София, пазар БОРОВО, павилион 12 (срещу входа на супер Европа)
или по куриер на Еконт Експрес; такса при получаване от офиса 3,20 лв.,
до адрес 5,70 лв. и получаване на следващия ден, а до селища без офис
такса 7,00 лв. и получаване до три работни дни.
Клиентите ползват намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
0887/255 692; 02/855 2635
albods@abv.bg
ОНЛАЙН МАГАЗИН: www.albo-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/96451/chudoto-alkalna-jiva-voda----ot-58-na-18-lv

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/96450/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

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/96449/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/96447/dohodna-nadomna-rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/96446/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

НЕКА ГОВОРИМ ОСВОБОДЕНО ЗА СЕКС за връзка от България GSM: 090 363 022 от Гърция
GSM: 0030 909 19 27 260
НЕКА ГОВОРИМ ОСВОБОДЕНО ЗА СЕКС за връзка от България GSM: 090 363 022 от Гърция GSM: 0030 909 19 27 260
http://obiavidnes.com/obiava/96444/neka-govorim-osvobodeno-za-seks-za-vryzka-ot-bylgariya-gsm-090-363-022-ot-gyrciya

ЖЕНА ЗА ГРЯХ РОДЕНА ВЪЗБУДЕНА И НАДАРЕНА GSM: 090 363 022
ЖЕНА ЗА ГРЯХ РОДЕНА ВЪЗБУДЕНА И НАДАРЕНА GSM: 090 363 022
http://obiavidnes.com/obiava/96443/jena-za-gryah-rodena-vyzbudena-i-nadarena--gsm-090-363-022
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РАЗГОНИХ СЕ, НО НИКОЙ НЕ МЕ ИСКА,ЩЕ СТАНА НАЙ-НАКРАЯ ФЕМИНИСТКА DSM
090 363 111
РАЗГОНИХ СЕ, НО НИКОЙ НЕ МЕ ИСКА,ЩЕ СТАНА НАЙ-НАКРАЯ ФЕМИНИСТКА DSM 090 363 111
http://obiavidnes.com/obiava/96442/razgonih-se-no-nikoy-ne-me-iskashte-stana-nay-nakraya-feministka--dsm-090-363-111

Строители и общи работници-Чехия
Набор на персонал за работа в стройтелството за Чехия, майстори и общи работници широко спектърен профил:
Зидаро мазачи , , гипсокартон, фаянс и теракот, хидроизолация-6 евро на час, арматуристи, куфражисти-5 евро на час ,
топлоизолация 9-12 евро на квадрат , общи работници-4 евро на час.10 часов работен ден 6 дена в
седмицата.Подсигорена е квартира, сключва се постоянен трудов договор, не се изисква владеенето на език
http://obiavidnes.com/obiava/96441/stroiteli-i-obshti-rabotnici-chehiya

Персонал за работа
Чрез съвместната ни дейност с чешката агенция по заетоста предлагаме следните работни позиции за Чехия за мъже ,
жени , семейства до 50 год.- за работа във фабрика за парфюми - чисто заплащане 850 евро , месокомбинат 900-950евро ,складови работници(мъже и жени)-(850-900евро),шоколадова фабрика-850евро,сладкарски цех-(850-900
)евро,пекарна(850евро),цех за пакетаж(750 до 900 евро), майстори строители широкоспектърен профил ( от 1100 - 1500
евро ) , заварчици на СО2 и аргон ( 1200 - 1600 евро ) , електрод ( 1000 евро ) , селско стопанство и животновъдство (
1000 евро ) , оранжерии ( 900 евро ) , складови работници от 20-30 год. за складовете на Пенни Маркет , Билла , Кауфланд
, Теско и Алберт (само мъже до 45 г. 950 евро ) , цех за сухо боядисване ( 1000 евро ) , завод на Кока Кола ( 900
евро)лаковна(750-900eвро) . Към всички оферти се дава седмичен аванс до първа заплата от 1000 - 1500 чкр ( 40 -60 евро )
. Заплатата е на следващия месец от 10-20 число за предходния. Трудов договор , осигуровки , подсигурена квартира ( към
някои от офертите е безплатна )
http://obiavidnes.com/obiava/96440/personal-za-rabota

ЧУДОТО АЛКАЛНА „ЖИВА” ВОДА ** от 58 на 18 лв.
СВЕТОВЕН ХИТ ЗА ЗДРАВЕТО!
НЕОБХОДИМОСТ ЗА ВСЕКИ ДОМ!
СТИК ЧУДО ЗА ЕВТИНА АЛКАЛНА („ЖИВА”) ВОДА ALKALINE STICK
** СТИКЪТ ПРЕСТУКТУРИРА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ЕВТИНА АЛКАЛНА ВОДА 600 литра ЗА 6 мес.!
** АЛКАЛНАТА ВОДА ЗАСИЛВА ИМУНИТЕТА, НАМАЛЯВА ХОЛЕСТЕРОЛА, ЗАБЯВА СТАРЕЕНЕТО,
ДЕТОКСИКИРА И АЛКАЛИЗИРА ТЯЛОТО, РЕГУЛИРА КРЪВНОТО, ПОДОБРЯВА СЪНЯ, ОБЛЕГЧАВА
БОЛКИТЕ, УВЕЛИЧАВА ПОТЕНТНОСТТА, УНИЩОЖАВА РАКОВИТЕ КЛЕТКИ И МНОГО ДР.!
Знае се, че 70% от човешкото тяло е вода. Следователно, консумирането на чиста и здравословна вода е от
изключително значение за човешкото здраве.
Причината за болшинството заболявания и стареенето на организма е прекомерно високата киселинност, която
благоприятства съществуването на вредни бактерии и вируси. Известно е, че раковите клетки се развиват в среда с
ниско съдържание на кислород и е оказано, че те не могат да съществуват в алкална среда, като при рН 7,4 са в летаргия
и при рН над 8,5 те умират.
Стикът Alkaline Stick във вид на метален цилиндър от неръждавееща стомана преструктурира питейната вода от
киселинна в алкална посредством съвременна нанотехнология. Той стана световен тотален хит за човешкото здраве в
развитите страни.
Обработената питейна вода, освен с високо рН, е пречистена от хлор, тежки метали, олово, ръжда и др., като в нея се
запазват полезните минерали, от които човешкото тяло се нуждае. Алкалната вода съдържа 15% от препоръчителния
дневен прием на полезните и необходими за организма минерали: Са, Mg, K и Na.
Преработената със стика питейна вода в алкална е богата на антиоксиданти и има силно детоксикиращо въздействие.
Тя хидратира, алкализира и пречиства организма от свободни радикали, токсини и отровни вещества.
ХАРАКТЕРИСТИКА на алкалната вода:
- алкални свойства: неутрализира киселинността в човешкото тяло и поддържа баланса на телесната система;
защитава всички органи от болестотворните микроорганизми, които виреят в условия на повишена киселинност;
- отрицателен потенциал: силен антиоксидант, който премахва свободните радикали,
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повишава имунитета и предпазва организма от стареене;
- полезни микроелементи: съдържа различни минерални вещества, които предоставят на тялото необходимите
микроелементи и помагат органите да бъдат здрави;
- енергизира водата, като я преобразува с малка молекулна структура, със силна
пречистваща сила и възможност тялото да абсорбира лесно хранителните вещества, да насища
с повече кислород клетките, лесно да изхвърля отпадъците и токсините и в резултат подобрена
обмяна на веществата.
ПРЕДИМСТВА на Alkaline Stick:
- регулира киселинния баланс в тялото и в резултат се неутрализират
свободните радикали, благодарение на антиоксидантните свойства;
- осигурява прилив на жизнена енергия на организма;
- регулира и активира функциите на имунната система;
- регулира кръвното налягане;
- намалява холестерола в кръвта и почиства артериите;
- забавя стареенето и увеличава продължителността на живот;
- активира и нормализира функционирането на бъбреците;
- регулира теглото на тялото; спомага за овладяване на апетита и
намалява злоупотребата с кафе и алкохолни напитки;
- подобрява храносмилането и по естествен път премахва киселините и
тежестта в стомаха, почиства червата и отстранява запек;
- подобрява състоянието на кожата и косата.
- осъществява детоксикация на организма от вредни шлаки, отровни и др.;
- спомага за задържането и правилното усвояване на калция, магнезия, калия и натрия, които
помагат за изграждането на здрава костна система и елиминира процеса на остеопороза;
- обогатява клетките с кислород, което противодейства образуването на ракови клетки;
- размери: диаметър 17 mm; дължина 146 mm и тегло 45 гр.
Стикът съдържа 13 минерала, като: tourmaline stone, maifanshi stone, far-Infrared stone, nano silver powder, calcium ion,
П-stone (турмалин, зеолит, нано сребърен прах, каолин, активен въглен) и др.
За разлика от бутилираната минерална вода, приготвената с Alkaline Stick е прясна, направена на мига, а не преди дни,
седмици или дори месеци. Можете да се наслаждавате на неограничени количества чиста и прясно алкализирана и
обогатена с минерали вода с много по-малко разходи, отколкото да плащате за бутилирана минерална вода.
Стикът Alkaline Stick може да се закупи не за хиляди лв., колкото струват скъпите уреди за алкална вода, но те не са
базирани на съвременните нанотехнологии.
При продължително пиене на алкализирана вода се съхранява здравето за дълги години;:ще се чувствате добре,
имун¬ната система ще ви отбранява от всички външни и вътрешни нападатели: бактерии, вируси, туморни и ракови
клетки; стомахът и отделителната систе¬ма ще работят отлично, обмяната на веществата ще е винаги в норма и
още:
- при изплаквате на устата с алкална вода, венците няма да кървят и парадонтозата
няма да ви мъчи;.
- при замяна на чешмяната вода с алкална, ко¬жата и косата ще изглеждат такива,
какви¬то бихте искали те да бъдат;
- активираната вода действа като ан¬тибиотик; тя е антисептична и регенерира клетки¬те;
подобрява работата на бъбреците, черния дроб; лекува стомашните болести и възпаленията
в тяло¬то и успокоява болката при зъбобол;.
- спира кръвоизливи, лекува изгаряния, помага при отит, циреи, инфекциозен хепатит;
- намалява кръвната захар при ди¬абетици;
- спира развитието на аденом на простатата и импотент¬ността при мъжете, и
предотвратява безплодието при жените.
НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ
- поставете стика в чиста пластмасова бутилка от 0,5 литра; напълнете я до половината с
чешмяна вода и разклатете енергично бутилката около 30 секунди, след което водата се излива;
процедурата се повтаря два пъти; това подготвя стика за по-нататъшна работа, като го изчиства
от излишните минерали;
- напълнете бутилката с прясна вода и оставете стика да кисне около 10-15 минути,
след което алкализираната вода е готова за пиене;
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- ако вкусът на преработената вода е твърде силен, разредете с малко чешмяна вода;
- стикът да се използва само за студена вода;
- пийте само прясно приготвена вода със сладък и приятен вкус веднага след алкализиране;
- за максимални резултати консумирайте дневно по 2 литра алкална вода;
- алкализираната вода се съхранява в хладилник и не се излага на пряка слънчева светлина;
- не оставяйте стика във вода за дълго време;
- с един стик се преработват около 600 литра алкална вода в продължение на шест месеца при дневна норма на
използване 3 литра за пиене, готвене и др.; освен за пиене алкалната вода може да се използва за: дезинфекция; за гаргара
при болки в гърлото; полиране на огледала, очила и др. до блясък; приготвяне на кафе и чай и много др.
Защо толкова много хора се интересуват от алкалната вода? Защото уредите за алкална вода, макар и много скъпи,
станаха популярни в развитите страни на света. В Япония, която се нарежда в първите позиции от списъка на
страните по дълголетие, всяко пето домакинство ползва скъпи уреди (йонизатори) за алкална „жива” вода.
Ако искате да живеете по-дълго, но по-дълго в добро здраве, какво ще си купите- телевизор или стик (уред) за алкална
вода? И ако уредите за алкална вода са твърде скъпи за хиляди лв. с предлаганият стик Alkaline Stick е само за 18 лв.,
който ще използвате 6 мес. при консумация на 2-3 литра алкална вода дневно.
Произход: Китай
ШОКОВА ЦЕНА: от 58 на 18 лв. СПЕСТЯВАТЕ 40 лв.!
ПОКУПКИ:
София, пазар БОРОВО, павилион 12 (срещу входа на супер Европа)
или по куриер на Еконт Експрес; такса при получаване от офиса 3,20 лв.,
до адрес 5,70 лв. и получаване на следващия ден, а до селища без офис
такса 7,00 лв. и получаване до три работни дни.
Клиентите ползват намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
0887/255 692; 02/855 2635
albods@abv.bg
ОНЛАЙН МАГАЗИН: www.albo-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/96439/chudoto-alkalna-jiva-voda----ot-58-na-18-lv

"ИЗКУПУВАНЕ" и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ - ЕООД, ООД, СД, АД, ЕАД със
ЗАДЪЛЖЕНИЯ + ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час ......
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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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ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
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 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/96438/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---eood-ood-sd-ad-ead-sys-zadyljeniya--os

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
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 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/96437/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ - АД, ЕАД, ООД, ЕООД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
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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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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
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 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/96436/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

"ИЗКУПУВАМЕ" ФИРМИ - ЕООД, ООД, СД, АД, ЕАД със
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час ......

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

+

ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
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ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
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 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/96435/izkupuvame-firmi---eood-ood-sd-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-so

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
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ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
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 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/96434/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ - АД, ЕАД, ООД, ЕООД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
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 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/96433/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Сделки с търговски предприятия, Продажба на фирми..................///
LEX International Law Firm-Корпоративни адвокати с дългогодишна практика в решаването на правни и данъчно-правни
казуси на бизнеса.
Сделки с търговски предприятия, Продажба на фирми-АД ЕАД ООД ЕООД (със задължения), Прехвърляне на
ЕООД/ООД-Прехвърляне на дружествени дялове-Чл. 129.(1)(2) Чл. 130. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН.
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Предлагаме на клиентите си следните правни услуги:Търговско, корпоративно, дружествено право.
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
LEX International Law Firm
За контакти от цялата страна-тел.0892918797 http://kpd-bg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/96432/sdelki-s-tyrgovski-predpriyatiya-prodajba-na-firmi

Сделки с търговски предприятия, Продажба на фирми
LEX International Law Firm-Корпоративни адвокати с дългогодишна практика в решаването на правни и данъчно-правни
казуси на бизнеса.
Сделки с търговски предприятия, Продажба на фирми-АД ЕАД ООД ЕООД (със задължения), Прехвърляне на
ЕООД/ООД-Прехвърляне на дружествени дялове-Чл. 129.(1)(2) Чл. 130. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН.
Предлагаме на клиентите си следните правни услуги:Търговско, корпоративно, дружествено право.
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
LEX International Law Firm
За контакти от цялата страна-тел.0892918797 http://kpd-bg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/96431/sdelki-s-tyrgovski-predpriyatiya-prodajba-na-firmi

Отслабнете с Lipozene
LIPOZENE е най-мощното средство за отслабване в света.Произведен в САЩ този натурален билков
продукт е използван от над 20 милиона хора по света за сваляне на излишните килограми.
С този продукт за отслабване LIPOZENE вие ще свалите от 6 до 12 килограма за 30 дни
и то напълно натурално и безопасно.0889191884
http://obiavidnes.com/obiava/96430/otslabnete-s-lipozene

Вашият сайт за работа
Сайт за търсене на работа. Временна, постоянна, свободна практика, проект, финансиране
http://ejob.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/96429/vashiyat-sayt-za-rabota

Работа за 30 мин на ден
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят и изместят вашите
основни.Това,което е нужно е интернет,не повече от 30 минути на ден и абсолютно никаква инвестиция. Ако ви
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удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт:
http://hameco4.wix.com/online-business
http://obiavidnes.com/obiava/96428/rabota-za-30-min-na-den

Сделки с търговски предприятия, Продажба на фирми..................///
LEX International Law Firm-Корпоративни адвокати с дългогодишна практика в решаването на правни и данъчно-правни
казуси на бизнеса.
Сделки с търговски предприятия, Продажба на фирми-АД ЕАД ООД ЕООД (със задължения), Прехвърляне на
ЕООД/ООД-Прехвърляне на дружествени дялове-Чл. 129.(1)(2) Чл. 130. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН.
Предлагаме на клиентите си следните правни услуги:Търговско, корпоративно, дружествено право.
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
LEX International Law Firm
За контакти от цялата страна-тел.0892918797 http://kpd-bg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/96427/sdelki-s-tyrgovski-predpriyatiya-prodajba-na-firmi

Сделки с търговски предприятия, Продажба на фирми...
LEX International Law Firm-Корпоративни адвокати с дългогодишна практика в решаването на правни и данъчно-правни
казуси на бизнеса.
Сделки с търговски предприятия, Продажба на фирми-АД ЕАД ООД ЕООД (със задължения), Прехвърляне на
ЕООД/ООД-Прехвърляне на дружествени дялове-Чл. 129.(1)(2) Чл. 130. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН.
Предлагаме на клиентите си следните правни услуги:Търговско, корпоративно, дружествено право.
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
LEX International Law Firm
За контакти от цялата страна-тел.0892918797 http://kpd-bg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/96426/sdelki-s-tyrgovski-predpriyatiya-prodajba-na-firmi

0887232146, фини шпакловки - гаранция за качество. гипсова шпакловка - гаранция за качество.
латекс
***0887232146***
-фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс бял и цветен. -топлоизолация. -обръщане покрай пвц дограма
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и врати с поставияне на лайсни или измазване. -гипсова мазилка. -пръскана мазилка. -минерална мазилка. -и др. мазилки.
-замазки. -зидария. -бързо, корекно, разумни цени, майстор с дългодишна
практика, започване веднага. часно лице. Град: София
Телефон: 0887232146
http://obiavidnes.com/obiava/96425/0887232146-fini-shpaklovki---garanciya-za-kachestvo-gipsova-shpaklovka---garanciya-

Слушалки Beats by Dre Studio Over Ear 2.0
Слушалки Beats by Dre Studio Over Ear 2.0, червени, професионални, сгъваеми, микрофон, 3.5мм jack, оптимизирани за
iPhone, iPod и iPad
http://obiavidnes.com/obiava/96424/slushalki-beats-by-dre-studio-over-ear-20

Слушалки Beats by Dre Studio Over Ear
Слушалки Beats by Dre Studio Over Ear, розови, професионални, 3.5мм jack, микрофон, сгъваеми, оптимизирани за
iPhone/iPod/iPad
http://obiavidnes.com/obiava/96423/slushalki-beats-by-dre-studio-over-ear

Слушалки Beats by Dre Studio Over Ear
Слушалки Beats by Dre Studio Over Ear, сини, професионални, микрофон, 3.5мм jack, сгъваеми
http://obiavidnes.com/obiava/96422/slushalki-beats-by-dre-studio-over-ear

Слушалки Beats by Dre Studio Wireless
Слушалки Beats by Dre Studio Wireless, сиви, безжични, професионални, Bluetooth, сгъваеми, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/96421/slushalki-beats-by-dre-studio-wireless

Слушалки Bose AE2i Audio
Слушалки Bose AE2i Audio, сиви, шумоизолиращи, сгъваеми, контролер за звука и микрофон за iPhone/ iPad/iPod
http://obiavidnes.com/obiava/96420/slushalki-bose-ae2i-audio

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/96419/sigurna-rabota

НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ
Разнообразете живота си ако ви е скучно и висите цял ден в нета.Спечелете допълнителни приходи като участвате в
нашият мащабен проект,където ще ви научим как да печелите приходи от интернет и ще получите пълна подкрепа по
Skype от наша страна за повече информация пишете ни на Skype име obqva10 или посетете сайта ни www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/96418/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
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Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/96417/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

Слушалки Bose AE2 Audio
Слушалки Bose AE2 Audio, черни, шумоизолиращи
http://obiavidnes.com/obiava/96416/slushalki-bose-ae2-audio

Слушалки Bose AE2W
Слушалки Bose AE2W, черни, безжични, Bluetooth, микрофон, Multipoint технология
http://obiavidnes.com/obiava/96415/slushalki-bose-ae2w

Слушалки Bose IE2
Слушалки Bose IE2, черни, тип "тапи"
http://obiavidnes.com/obiava/96414/slushalki-bose-ie2

ОСМИ МАРТ - Хотел Аквая *** БЕЗПЛАТНА ПРАЗНИЧНА ВЕЧЕРЯ
Промоция ОСМИ МАРТ (06.03 – 09.03)
При 2 поредни нощувки получавате ПОДАРЪК - ПРАЗНИЧНА вечеря
за ДВАМА, на стойност е 35 лв
Празничната вечеря включва:
САЛАТА: ПРАЗНИЧНА САЛАТА (домат, краставица, свежа салата, сирене, катък, маслини, яйце) - 450 гр.
ОСНОВНО ЯСТИЕ:
- Пилешка пържола от бут върху канапе с кашкавал и цветна гарнитура
или
- Свинско роле с маслини и топла гарнитура;
Хляб;
ДЕСЕРТ:
- Вариация на торта ГАРАШ
или
- Торта БАРБИНА;
НАПИТКИ:
- Минерална вода;
- Чаша вино червено/бяло (изба Поморие)
http://obiavidnes.com/obiava/96413/osmi-mart---hotel-akvaya--bezplatna-praznichna-vecherya

Слушалки Bose MIE2i mobile
Слушалки Bose MIE2i mobile, черни, тип "тапи", микрофон, оптимизирани за iPhone/iPad/iPod
http://obiavidnes.com/obiava/96412/slushalki-bose-mie2i-mobile

Слушалки Bose MIE2
Слушалки Bose MIE2, черни, тип "тапи", микрофон, предназначени за Android/Windows Phone/BlackBerry
http://obiavidnes.com/obiava/96411/slushalki-bose-mie2

Слушалки Bose On-Ear 2i
Слушалки Bose On-Ear 2i, бели, микрофон, шумоизолиращи, сгъваеми, оптимизирани за iPhone
http://obiavidnes.com/obiava/96410/slushalki-bose-on-ear-2i
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Детективска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
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/96409/detektivska-agenciya-inkognito-izvyrshva-uslugi-na-teritoriyata-na-cyala-bylgariya

Детективск
Частна детективска агенция Фокс-разследване!
Извършва детективски услуги на територията
на цяла България и ЕС!
Предлага специални,дискретни разследвания
от професионални частни детективи.
- ИЗНЕВЕРИ-наблюдение,фото и видео материали,
комуникации,доклад за свършена работа и местонахождение
на "обекта"по време на разследването
- ИЗДИРВАНЕ на лица-локация със съвременни технологии,
установява биологични родители
- КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ-за частни лица и фирмипазари,продажби,покупки и др.
- Операции под прекритие и вътрешни разследвания
- СПРАВКИ-биографични данни:адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация,
проследяване на активи и пасиви.
- JPS системи за проучване и наблюдение,
монтаж на скрито видео и аудио наблюдениев сгради и автомобили, както и откриване на скрити
микрофони и камери
- КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ за сигурност и проследяване
на комуникации.
Частните детективи от агенция FOX ви гарантират професионални
и надеждни резултати ,напълно Дискретно!
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.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/96408/detektivska-agenciya-foks--chasten-detektiv-cyalata-istina

Слушалки Bose On-Ear 2i
Слушалки Bose On-Ear 2i, черни, микрофон, сгъваеми, управление на звука
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http://obiavidnes.com/obiava/96407/slushalki-bose-on-ear-2i

Customercare BG.
Кол център Customercare BG е един от най-добрите кол центрове в страната. Нашите специалисти са с дългогодишна
практика в обслужването на клиенти. Освен това компанията предлага цялостни маркетингови проучвания за вашия
бизнес и BPO ( business process outsourcing ).
http://obiavidnes.com/obiava/96406/customercare-bg

Рекламна агенция Бургас
Рекламна агенция за реклама и дизайн G-Prodeign предлага рекламни услуги на територията на страната.За повече
информация не се колебайте да се свържете с нас отностно рекламната дейност.Изработка и печат на
флаери,каталози,изработка на уебсайт.Фирмена реклама,онлйн реклама,печатна реклама.Изработка и печат на флаери
рекламна агенция ще ви предостави богата гама от избор от рекламни материали
http://obiavidnes.com/obiava/96405/reklamna-agenciya-burgas

Слушалки Bose On-Ear 2
Слушалки Bose On-Ear 2, бели, микрофон, шумоизолиращи, сгъваеми, оптимизирани за iPhone
http://obiavidnes.com/obiava/96404/slushalki-bose-on-ear-2

Слушалки Bose On-Ear 2
Слушалки Bose On-Ear 2, черни, сгъваеми, шумоизолоращи, оптимизирани за мобилни устройства
http://obiavidnes.com/obiava/96403/slushalki-bose-on-ear-2

Родопско чудо – Мария Чолакова – Green Master – 50 ml./ 7 лв.
Родопско чудо – Мария Чолакова – Green Master – 50 ml./ 7 лв.
Докоснете се до тайната на вековете и здравето, дарена ни от величествените Родопи и народната лечителка Мария
Чолакова.
Съхранената от столетия стара българска рецепта Ви дава възможност да се избавите от: Екзема и псориазис;
гъбични заболявания; сърбежи; напукани пети и ръце; рани от изгаряне, порязване, следоперативни рани, декубитални
рани; пърхот, косопад; разширени вени; синузит; хемороиди; шипове; язва, гастрит, колит; диабет...
Приложение:
1. Екземи и Псориазис - засегнатите участаци се мажат 3 пъти дневно,доката измененията на кожата изчезнат и тя
добие нормален вид.
2. Гъбични заболявания:
- На краката - вечер след измиване се нанася кремът и се обуват памучни чорапи. При по-упорити форми,преди намазване
се правят бани с отвара от смрадлика;
- На половите отговори - вечер се правят промивки с отвара от смрадлика.Жените оформят от крема топче,колкото
маслина,което се поставя във влагалището;мъжете намазват с крема засегнатия участък;
3.Пъпки (от ухапано,при новородени) - мажат се по 2-3 пъти на ден.
4. Претриване при по пълни фигури.
5. Сърбеж по тялото.
6. Напукани пети и ръце.
7. Рани от изгаряния, порязване, след оперативни рани - колкото почесто се мажът, толкова по бързо се постига
желания ефект.
8. Пърхот,Косопад - вечер се намазват корените на косата,увива се с кърпа и така се спи.На сутринта косата се измива
с безобиден шампоан (за предпочитане бебешки).
9. Разширени вени - 3 пъти на ден краката се мажът с крема и се масажират нежно от стъпалата нагоре.
10. Синузит - ноздрата се намазва обилно с крем,а външно се намазва и се масажира в областа на синусите.
11. Бяло течение при жените - кремът се използва както при губичните заболявания на половите органи.
12. Хемороиди - сутрин и вечер след измиване се намазва областа обилно около ануса.Същевремено се приема и вътрешно
от крема по 1ч.л. сутрин и вечер 30 мин. преди хранене.Може да се слага в хладилника за да се втърди крема.
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13. Шипове - кремът облекчава болката.
Кремът се прилага и вътрешно при :
- Язва,гастрит,колит и др. стомашно чревни смущения - по 1ч.л. 30 мин. преди хранене 3 пъти на ден;
- Диабет - приема се по 1ч.л. 30 мин. преди хранене 2 пъти на ден;
- Задух - приема се 2 пъти дневно вътрешно.
! За вътрешно приложение кремът се съхранява в хладилника.
Продукти: http://megashop-bg.info/index.php?route=product/category&path=44_80
Разнообразни месечни промоции !
http://megashop-bg.com/
0899 942 557
http://megashop-bg.info/
http://obiavidnes.com/obiava/96402/rodopsko-chudo--mariya-cholakova--green-master--50-ml-7-lv

Слушалки Bose QuietComfort 15
Слушалки Bose QuietComfort 15, микрофон, черни, сгъваеми, шумоизолиращи
http://obiavidnes.com/obiava/96401/slushalki-bose-quietcomfort-15

Най-добрия начин за отслабване с Редуктан
ХАПЧЕТА ЗА ОТСЛАБВАНЕ РЕДУКТАН – Гарантирано ефикасен начин за бързо отслабване. Нашият продукт за
редукция на теглото е оръжието за борба с излишните килограми - без диети, без йо-йо ефект.
Вече не е нужно да губите времето си във фитнес залата или да гладувате, за да постигнете желаното от вас тегло.
Ние ви предлагаме лесен, бърз и ефективен начин за перфектна фигура. Вземете нашия изцяло натурален продукт за
бързо отслабване и сами ще се убедите в резултата.
За поръчки: http://www.reductan.com
http://obiavidnes.com/obiava/96400/nay-dobriya-nachin-za-otslabvane-s-reduktan

Легализация на дипломи, пълномощни и др.
БЪРЗИ преводачески услуги от и на английски, немски, френски, руски, италиански, испански, гръцки, турски, румънски,
сръбски, хърватски... и още 30 езика! Заверки на преводи на документи от чужбина в МВнР и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на
свидетелства за съдимост, нотариални актове, удостоверения от НАП и НОИ, пълномощни, дипломи, академични
справки, медицински документи, 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/96399/legalizaciya-na-diplomi-pylnomoshtni-i-dr

Слушалки Bose QuietComfort 20i
Слушалки Bose QuietComfort 20i, черни, тип "тапи", шумоизолиращи, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/96398/slushalki-bose-quietcomfort-20i

Изработка и ремонт на покриви
Всичко за вашият покрив!
Професионално изпълнение на добри цени.
Безплатен оглед.
www.pokrivi.blogspot.com
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http://obiavidnes.com/obiava/96397/izrabotka-i-remont-na-pokrivi

Изработка и ремонт на покриви
Всичко за вашият покрив!
Професионално изпълнение на добри цени.
Безплатен оглед.
www.pokrivi.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/96396/izrabotka-i-remont-na-pokrivi

Слушалки Bose QuietComfort 20
Слушалки Bose QuietComfort 20, черни, тип "тапи", шумоизолиращи, микрофон, оптимизирани за
Phone/BlackBerry устройства

Android/Windows

http://obiavidnes.com/obiava/96395/slushalki-bose-quietcomfort-20

Немски език - курсове и уроци
Курсове и индивидуални уроци по немски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
- Подготовка по системите на издателство „Хюбер” –Schritte International и Ciel – студенти и възрастни; Planet и
Lagune – деца и ученици.
- 70ч. / 60 мин. за ниво при група; 50ч./60 мин. – индивидуално.
- Издаване на сертификат за всяко ниво, валиден за попълване на Европейски езиков паспорт.
- Удобни офиси в центъра на София, в близост до метростанция.
- Групи от 3 до 8 души.
- Гъвкав график за посещение – през седмицата вечер от 18ч., в събота и неделя.
- Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика всеки вторник от 10 и от 18ч. след предварително
записване!
- Начало на нови групи на всяко 1. и 15.число на месеца съобразно избраните дни.
- Цена: А1/А2 – 350лв. В1/В2 – 370лв. в група; 12лв./60 мин. за ученици до 7кл. и 18лв./60 мин. за ученици от 8 кл.,
студенти и възрастни.
http://obiavidnes.com/obiava/96394/nemski-ezik---kursove-i-uroci

Английски език - курсове и индивидуални уроци
Курсове и индивидуални уроци по английски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
- Подготовка по системите на издателство „Оксфорд” – New English file / Solutions.
- 70ч. / 60 мин. за ниво при група; 50ч./60 мин. – индивидуално.
- Издаване на сертификат за всяко ниво, валиден за попълване на Европейски езиков паспорт.
- Удобни офиси в центъра на София, в близост до метростанция.;
- Групи от 3 до 8 души.
- Гъвкав график за посещение - през седмицата вечер от 18ч., в събота и неделя.
- Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика всеки вторник от 10 и от 18ч. след предварително
записване!
- Начало на нови групи на всяко 1. и 15.число на месеца съобразно избраните дни;
- Цена: А1/А2 – 350лв. В1/В2 – 370лв. в група; 12лв./60 мин. за ученици до 7кл. и 18лв./60 мин. за ученици от 8 кл.,
студенти и възрастни.
http://obiavidnes.com/obiava/96393/angliyski-ezik---kursove-i-individualni-uroci

Италиански език - курсове и индивидуални уроци
Курсове и индивидуални уроци по италиански език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
- Подготовка по системата Progetto Italiano;
- 70ч. / 60 мин. за ниво при група; 50ч./60 мин. – индивидуално.
- Издаване на сертификат за всяко ниво, валиден за попълване на Европейски езиков паспорт.
- Удобни офиси в центъра на София, в близост до метростанция.;
- Групи от 3 до 8 души.
- Гъвкав график за посещение - през седмицата вечер от 18ч., в събота и неделя.
- Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика всеки вторник от 10 и от 18ч. след предварително
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записване!
- Начало на нови групи на всяко 1. и 15.число на месеца съобразно избраните дни;
- Цена: А1/А2 – 350лв. В1/В2 – 370лв. в група; 12лв./60 мин. за ученици до 7кл. и 18лв./60 мин. за ученици от 8 кл.,
студенти и възрастни.
http://obiavidnes.com/obiava/96392/italianski-ezik---kursove-i-individualni-uroci

Френски език - курсове и индивидуални уроци
Курсове и индивидуални уроци по френски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
- Подготовка по систeмата ECHO.
- 70ч. / 60 мин. за ниво при група; 50ч./60 мин. – индивидуално.
- Издаване на сертификат за всяко ниво, валиден за попълване на Европейски езиков паспорт.
- Удобни офиси в центъра на София, в близост до метростанция.;
- Групи от 3 до 8 души.
- Гъвкав график за посещение - през седмицата вечер от 18ч., в събота и неделя.
- Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика всеки вторник от 10 и от 18ч. след предварително
записване!
- Начало на нови групи на всяко 1. и 15.число на месеца съобразно избраните дни;
- Цена: А1/А2 – 350лв. В1/В2 – 370лв. в група; 12лв./60 мин. за ученици до 7кл. и 18лв./60 мин. за ученици от 8 кл.,
студенти и възрастни.
http://obiavidnes.com/obiava/96391/frenski-ezik----kursove-i-individualni-uroci

Испански език - курсове и уроци
Курсове и индивидуални уроци по испански език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
- Подготовка по систeмите Aula Internacional за възрастни и Gente joven за ученици.
- 70ч. / 60 мин. за ниво при група; 50ч./60 мин. – индивидуално.
- Издаване на сертификат за всяко ниво, валиден за попълване на Европейски езиков паспорт.
- Удобни офиси в центъра на София, в близост до метростанция.;
- Групи от 3 до 8 души.
- Гъвкав график за посещение - през седмицата вечер от 18ч., в събота и неделя.
- Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика всеки вторник от 10 и от 18ч. след предварително
записване!
- Начало на нови групи на всяко 1. и 15.число на месеца съобразно избраните дни;
- Цена: А1/А2 – 350лв. В1/В2 – 370лв. в група; 12лв./60 мин. за ученици до 7кл. и 18лв./60 мин. за ученици от 8 кл.,
студенти и възрастни.
http://obiavidnes.com/obiava/96390/ispanski-ezik---kursove-i-uroci

Слушалки Bose QuietComfort 3 Acoustic Noise Cancelling
Слушалки Bose QuietComfort 3 Acoustic Noise Cancelling, черни, шумоизолиращи, сгъваеми, 3.5мм jack
http://obiavidnes.com/obiava/96389/slushalki-bose-quietcomfort-3-acoustic-noise-cancelling

Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate
За повече информация:
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира курс по общ Английски.- ВТОРОнивоPre -intermediate
Цена 250 лв Продължителност -50 учебни часа.В цената не е включена цената на учебника .
Занятията се провеждат по системата New Headway the Third edition – Pre-Intermediate. Включени са аудио и видео уроци
в учебния план .
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
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За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/96388/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate

Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
За повече информация:
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуална и полу – индивидуална подготовка по Английски език за изпити IELTS
,TOEFL ,FCE в удобно за Вас време.
Продължителност - 30 занятия.
Цена – 20 лева за занятие .
Таксата за курса включва учебните материали .
Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни материали, съобразени с
нуждите на обучаващите се.
Подготовката включва интерактивни задачи, свързани с изискванията за успешно представяне на изпита за
сертифициране на познанията и уменията :
Четене, слушане и устен отговор на въпрос.
Слушане и устен отговор на въпрос.
Четене, слушане и писмен отговор на въпрос.
Във всички раздели се тестват уменията , като се правят и анализират текущи практически тестове .
Курсистите се обучават в раздела Разговор, като се запознават с типовете въпроси, критериите и изисквания за
оценяване, структурата и времетраенето на отговора .
Те се упражняват върху теста – разговор , като записват гласовете си и така анализират индивидуалното си ниво по
отношение изискванията на задачата и нейното времетраене.
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/96387/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae

cours de bulgare pour
Phone 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/96386/cours-de-bulgare-pour-trangers

НЕЖНАТА МЕЧТА ИЛИАНА - изпрати SMS с текст iliana до номер 191999
НЕЖНАТА МЕЧТА ИЛИАНА - изпрати SMS с текст iliana до номер 191999
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http://obiavidnes.com/obiava/96385/nejnata-mechta-iliana---izprati-sms-s-tekst-iliana-do-nomer-191999

ВЪЗБУЖДАЩАТА МАРТИНА - изпрати SMS с текст martina до номер 191999
ВЪЗБУЖДАЩАТА МАРТИНА - изпрати SMS с текст martina до номер 191999
http://obiavidnes.com/obiava/96384/vyzbujdashtata-martina---izprati-sms-s-tekst-martina-do-nomer-191999

ХУБАВАТА РАЛИЦА - изпрати SMS с текст ralica до номер 191999
ХУБАВАТА РАЛИЦА - изпрати SMS с текст ralica до номер 191999
http://obiavidnes.com/obiava/96383/hubavata-ralica---izprati-sms-s-tekst-ralica-do-nomer-191999

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видео 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/96382/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Немски език - Индивидуално и в малки групи
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение и в малки групи по Немски език в удобно за Вас време.
Предлагаме посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и
допълнителни материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за
разсрочено плащане.
Цена 10 лева на учебен час
Предлагаме:
Подготовка за сертификати
Подготовка за матури
Подготовка за работа в Германия
Подготовка на деца и ученици
Разговорни курсове за поддържане на езиковата квалификация
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/96381/nemski-ezik---individualno--i-v-malki-grupi

Слушалки Bose SIE2i
Слушалки Bose SIE2i, зелени, тип "тапи", микрофон, водоустойчиви, подходящи за спорт, оптимизирани за Apple
устройства
http://obiavidnes.com/obiava/96380/slushalki-bose-sie2i

Препиши на изпита си!
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Не можете да се справите с огромните купчини материали от училище? Притеснявате се да преписвате на изпит? Вече
има решение на проблема. - Химикалката с невидимо мастило е най-лесния и евтин начин за преписване на изпит.
Никой не подозира, че химикалът в ръката ви е всъщност решението на изпита ви! Осветявайки UV текста, той става
видим и ясно четлив само за вас.
http://www.gadgetstore.ovo.bg
http://www.gadgetstore.alle.bg
Мтел: 0883 33 88 92
Виваком: 0878 33 88 72
http://obiavidnes.com/obiava/96379/prepishi-na-izpita-si

ЧУДОТО АЛКАЛНА „ЖИВА” ВОДА ** от 58 на 18 лв.
СВЕТОВЕН ХИТ ЗА ЗДРАВЕТО!
НЕОБХОДИМОСТ ЗА ВСЕКИ ДОМ!
СТИК ЧУДО ЗА ЕВТИНА АЛКАЛНА („ЖИВА”) ВОДА ALKALINE STICK
** СТИКЪТ ПРЕСТУКТУРИРА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ЕВТИНА АЛКАЛНА ВОДА 600 литра ЗА 6 мес.!
** АЛКАЛНАТА ВОДА ЗАСИЛВА ИМУНИТЕТА, НАМАЛЯВА ХОЛЕСТЕРОЛА, ЗАБЯВА СТАРЕЕНЕТО,
ДЕТОКСИКИРА И АЛКАЛИЗИРА ТЯЛОТО, РЕГУЛИРА КРЪВНОТО, ПОДОБРЯВА СЪНЯ, ОБЛЕГЧАВА
БОЛКИТЕ, УВЕЛИЧАВА ПОТЕНТНОСТТА, УНИЩОЖАВА РАКОВИТЕ КЛЕТКИ И МНОГО ДР.!
Знае се, че 70% от човешкото тяло е вода. Следователно, консумирането на чиста и здравословна вода е от
изключително значение за човешкото здраве.
Причината за болшинството заболявания и стареенето на организма е прекомерно високата киселинност, която
благоприятства съществуването на вредни бактерии и вируси. Известно е, че раковите клетки се развиват в среда с
ниско съдържание на кислород и е оказано, че те не могат да съществуват в алкална среда, като при рН 7,4 са в летаргия
и при рН над 8,5 те умират.
Стикът Alkaline Stick във вид на метален цилиндър от неръждавееща стомана преструктурира питейната вода от
киселинна в алкална посредством съвременна нанотехнология. Той стана световен тотален хит за човешкото здраве в
развитите страни.
Обработената питейна вода, освен с високо рН, е пречистена от хлор, тежки метали, олово, ръжда и др., като в нея се
запазват полезните минерали, от които човешкото тяло се нуждае. Алкалната вода съдържа 15% от препоръчителния
дневен прием на полезните и необходими за организма минерали: Са, Mg, K и Na.
Преработената със стика питейна вода в алкална е богата на антиоксиданти и има силно детоксикиращо въздействие.
Тя хидратира, алкализира и пречиства организма от свободни радикали, токсини и отровни вещества.
ХАРАКТЕРИСТИКА на алкалната вода:
- алкални свойства: неутрализира киселинността в човешкото тяло и поддържа баланса на телесната система;
защитава всички органи от болестотворните микроорганизми, които виреят в условия на повишена киселинност;
- отрицателен потенциал: силен антиоксидант, който премахва свободните радикали,
повишава имунитета и предпазва организма от стареене;
- полезни микроелементи: съдържа различни минерални вещества, които предоставят на тялото необходимите
микроелементи и помагат органите да бъдат здрави;
- енергизира водата, като я преобразува с малка молекулна структура, със силна
пречистваща сила и възможност тялото да абсорбира лесно хранителните вещества, да насища
с повече кислород клетките, лесно да изхвърля отпадъците и токсините и в резултат подобрена
обмяна на веществата.
ПРЕДИМСТВА на Alkaline Stick:
- регулира киселинния баланс в тялото и в резултат се неутрализират
свободните радикали, благодарение на антиоксидантните свойства;
- осигурява прилив на жизнена енергия на организма;
- регулира и активира функциите на имунната система;
- регулира кръвното налягане;
- намалява холестерола в кръвта и почиства артериите;
- забавя стареенето и увеличава продължителността на живот;
- активира и нормализира функционирането на бъбреците;
- регулира теглото на тялото; спомага за овладяване на апетита и
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намалява злоупотребата с кафе и алкохолни напитки;
- подобрява храносмилането и по естествен път премахва киселините и
тежестта в стомаха, почиства червата и отстранява запек;
- подобрява състоянието на кожата и косата.
- осъществява детоксикация на организма от вредни шлаки, отровни и др.;
- спомага за задържането и правилното усвояване на калция, магнезия, калия и натрия, които
помагат за изграждането на здрава костна система и елиминира процеса на остеопороза;
- обогатява клетките с кислород, което противодейства образуването на ракови клетки;
- размери: диаметър 17 mm; дължина 146 mm и тегло 45 гр.
Стикът съдържа 13 минерала, като: tourmaline stone, maifanshi stone, far-Infrared stone, nano silver powder, calcium ion,
П-stone (турмалин, зеолит, нано сребърен прах, каолин, активен въглен) и др.
За разлика от бутилираната минерална вода, приготвената с Alkaline Stick е прясна, направена на мига, а не преди дни,
седмици или дори месеци. Можете да се наслаждавате на неограничени количества чиста и прясно алкализирана и
обогатена с минерали вода с много по-малко разходи, отколкото да плащате за бутилирана минерална вода.
Стикът Alkaline Stick може да се закупи не за хиляди лв., колкото струват скъпите уреди за алкална вода, но те не са
базирани на съвременните нанотехнологии.
При продължително пиене на алкализирана вода се съхранява здравето за дълги години;:ще се чувствате добре,
имун¬ната система ще ви отбранява от всички външни и вътрешни нападатели: бактерии, вируси, туморни и ракови
клетки; стомахът и отделителната систе¬ма ще работят отлично, обмяната на веществата ще е винаги в норма и
още:
- при изплаквате на устата с алкална вода, венците няма да кървят и парадонтозата
няма да ви мъчи;.
- при замяна на чешмяната вода с алкална, ко¬жата и косата ще изглеждат такива,
какви¬то бихте искали те да бъдат;
- активираната вода действа като ан¬тибиотик; тя е антисептична и регенерира клетки¬те;
подобрява работата на бъбреците, черния дроб; лекува стомашните болести и възпаленията
в тяло¬то и успокоява болката при зъбобол;.
- спира кръвоизливи, лекува изгаряния, помага при отит, циреи, инфекциозен хепатит;
- намалява кръвната захар при ди¬абетици;
- спира развитието на аденом на простатата и импотент¬ността при мъжете, и
предотвратява безплодието при жените.
НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ
- поставете стика в чиста пластмасова бутилка от 0,5 литра; напълнете я до половината с
чешмяна вода и разклатете енергично бутилката около 30 секунди, след което водата се излива;
процедурата се повтаря два пъти; това подготвя стика за по-нататъшна работа, като го изчиства
от излишните минерали;
- напълнете бутилката с прясна вода и оставете стика да кисне около 10-15 минути,
след което алкализираната вода е готова за пиене;
- ако вкусът на преработената вода е твърде силен, разредете с малко чешмяна вода;
- стикът да се използва само за студена вода;
- пийте само прясно приготвена вода със сладък и приятен вкус веднага след алкализиране;
- за максимални резултати консумирайте дневно по 2 литра алкална вода;
- алкализираната вода се съхранява в хладилник и не се излага на пряка слънчева светлина;
- не оставяйте стика във вода за дълго време;
- с един стик се преработват около 600 литра алкална вода в продължение на шест месеца при дневна норма на
използване 3 литра за пиене, готвене и др.; освен за пиене алкалната вода може да се използва за: дезинфекция; за гаргара
при болки в гърлото; полиране на огледала, очила и др. до блясък; приготвяне на кафе и чай и много др.
Защо толкова много хора се интересуват от алкалната вода? Защото уредите за алкална вода, макар и много скъпи,
станаха популярни в развитите страни на света. В Япония, която се нарежда в първите позиции от списъка на
страните по дълголетие, всяко пето домакинство ползва скъпи уреди (йонизатори) за алкална „жива” вода.
Ако искате да живеете по-дълго, но по-дълго в добро здраве, какво ще си купите- телевизор или стик (уред) за алкална
вода? И ако уредите за алкална вода са твърде скъпи за хиляди лв. с предлаганият стик Alkaline Stick е само за 18 лв.,
който ще използвате 6 мес. при консумация на 2-3 литра алкална вода дневно.
Произход: Китай
ШОКОВА ЦЕНА: от 58 на 18 лв. СПЕСТЯВАТЕ 40 лв.!
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ПОКУПКИ:
София, пазар БОРОВО, павилион 12 (срещу входа на супер Европа)
или по куриер на Еконт Експрес; такса при получаване от офиса 3,20 лв.,
до адрес 5,70 лв. и получаване на следващия ден, а до селища без офис
такса 7,00 лв. и получаване до три работни дни.
Клиентите ползват намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
0887/255 692; 02/855 2635
albods@abv.bg
ОНЛАЙН МАГАЗИН: www.albo-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/96378/chudoto-alkalna-jiva-voda----ot-58-na-18-lv

"ИЗКУПУВАНЕ" и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ - ЕООД, ООД, СД, АД, ЕАД със
ЗАДЪЛЖЕНИЯ + ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
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 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/96377/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---eood-ood-sd-ad-ead-sys-zadyljeniya--os

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
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.
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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 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/96376/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ - АД, ЕАД, ООД, ЕООД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
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Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/96375/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

"ИЗКУПУВАМЕ" ФИРМИ - ЕООД, ООД, СД, АД, ЕАД със
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час ......

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

+

ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
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Национален статистически институт и др.
Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/96374/izkupuvame-firmi---eood-ood-sd-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-so

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
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 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/96373/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ - АД, ЕАД, ООД, ЕООД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
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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 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/96372/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Слушалки Bose SIE2i
Слушалки Bose SIE2i, лилави, тип "тапи", микрофон, водоустойчиви, подходящи за спорт, оптимизирани за Apple
устройства
http://obiavidnes.com/obiava/96371/slushalki-bose-sie2i

Отслабни с Meizitang
Мейзитанг ви препоръчва да спрете с вредните и изтощаващи диети, с досадните упражнения,
общо взето за да отслабнете спрете с глупостите, а пробвайте хапчетата за отслабване
закупени разбира се от нас – така ние ви гарантираме,
че са оригинални и ще имате ефект,
а вие си гарантирате спокойствие и постигнати резултати.0894973232
http://obiavidnes.com/obiava/96370/otslabni-s-meizitang

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.
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За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/96369/30-50-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/96368/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/96367/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Сделки с търговски предприятия, Продажба на фирми
LEX International Law Firm-предлага на клиентите си следните правни услуги:Търговско, корпоративно, дружествено
право.
Сделки с търговски предприятия, Продажба на фирми-АД ЕАД ООД ЕООД (със задължения), Прехвърляне на
ЕООД/ООД-Прехвърляне на дружествени дялове.
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
С оглед качественото и комплексно обслужване на нашите клиенти LEX International Law Firm работи в сътрудничество
с нотариуси в цялата страна, съдебни изпълнители, икономисти, счетоводни къщи и други специалисти, и експерти в
различни области.
Всички наши правни услуги могат да бъдат предоставяни еднакво качествено на български, английски и руски език.
LEX International Law Firm
За контакти от цялата страна-тел.0892918797 http://plovdiv-bazarbg.blogspot.com/
http://obiavidnes.com/obiava/96366/sdelki-s-tyrgovski-predpriyatiya-prodajba-na-firmi

Сделки с търговски предприятия, Продажба на фирми..................///
LEX International Law Firm-предлага на клиентите си следните правни услуги:Търговско, корпоративно, дружествено
право.
Сделки с търговски предприятия, Продажба на фирми-АД ЕАД ООД ЕООД (със задължения), Прехвърляне на
ЕООД/ООД-Прехвърляне на дружествени дялове.
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
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Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
С оглед качественото и комплексно обслужване на нашите клиенти LEX International Law Firm работи в сътрудничество
с нотариуси в цялата страна, съдебни изпълнители, икономисти, счетоводни къщи и други специалисти, и експерти в
различни области.
Всички наши правни услуги могат да бъдат предоставяни еднакво качествено на български, английски и руски език.
LEX International Law Firm
За контакти от цялата страна-тел.0892918797 http://plovdiv-bazarbg.blogspot.com/
http://obiavidnes.com/obiava/96365/sdelki-s-tyrgovski-predpriyatiya-prodajba-na-firmi

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/96364/evtini-interiorni-vrati-plovdiv

Ремонт на покриви, хидроизолации, топлоизолации, PVC мембрани, безшевни улуци в цялата
страна.
Строителна фирма Рус–Булстрой ЕООД извършва:
- Строителство, ремонт и хидроизолация на всички видове покриви – PVC и битумни мембрани, керемиди, ламарини,
улуци, водосточни тръби, воронки, бордове и комини, дървени конструкции, капандури, битумни керемиди.
- Саниране с автовишка, скеле или алпийски способ.
- Хидроизолация и топлоизолация на стени, основи, фундаменти, подземни съоръжения, мостове и виадукти.
- Строителни ремонти от всякакъв вид – зидане, мазилка, шпакловка, боядисване, фаянс и теракота.
- Почистване и извозване на отпадъците до сметище.
- Високо качество.
- Ниски цени.
- Многогодишна гаранция.
Фирмата е член на Камарата на строителите в България и е вписана в Централния професионален регистър на
строителя за изпълнение на строежи от I-ва група, IV и V-та категория и V-та група, класове 43.91, 43.99.
Сертифицирани сме по ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. За повече информация, посетете сайта ни.
>> GSM : 0898 432 248
>> Телефон/ Факс : 082 860 401
>> Mail : rus_bulstroi@abv.bg
>> Сайт : http://rus-bulstroi.com
http://obiavidnes.com/obiava/96363/remont-na-pokrivi-hidroizolacii-toploizolacii-pvc-membrani-bezshevni-uluci-v-

Слушалки Bose SIE2i
Слушалки Bose SIE2i, оранжеви, тип "тапи", микрофон, водоустойчиви, подходящи за спорт, оптимизирани за Apple
устройства
http://obiavidnes.com/obiava/96362/slushalki-bose-sie2i
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Изработка на уеб сайт, уеб дизайн.
Спектра Студио - професионални уеб сайтове и онлайн магазини. Доверете се на професионализма и опита на екипа ни
от софтуерни специалисти и уеб дизайнери. www.spectrastudio.net
http://obiavidnes.com/obiava/96361/izrabotka-na-ueb-sayt-ueb-dizayn

Сексуални стимуланти
Черната мравка (Black Ant) е един от най-предпочитаните сексуални хапчета известени с това, че действат много добре
на мъжкото либидо, като се изразява с
многократно увеличаване на сексуалното желание, удължена ерекция, вкарва повече кръв в пениса и така той става по
голям и по- твърд от обикновено, предпазва от
преждевременна еякулация, засилва се насладата от сексуален акт. Освен всички тези качества Black Ant е предпочитан,
защото не се наблюдават странични действия.
Черна мравка (Black Ant) е мощен сексуален стимулант, който се използва и при слаба ерекция, сексуално разтройство,
малък пенис 28 лева – 6 таблетки
http://www.erekciq.com/
http://obiavidnes.com/obiava/96360/seksualni-stimulanti

Биомагнити за отслабване Nano Slim
Биомагнити за отслабване Nano Slim
Малък Биомагнит големи резултати
В biomagnetic областта на Nano Slim настанени 2 магнити, с големината на грахово зърно. Тези магнити трябва да се
носи върху активните точки на ухото, е точно това, което се случва biomagnita въздействие върху човешкото тяло.
Biomagnit просто сложи в ухото, за предпочитане сутрин и за не повече от 6 часа.
Изберете да отслабнете лесно, бързо и без вреда за здравето, да кажем сбогом на излишните килограми завинаги,
укрепване на имунната система, забавя процеса на стареене с доказан biomagnitom Nano Slim измъчвай или ограничителни
диети, изморителни тренировки, които не могат да дадат очакваните резултати и дългосрочно.
Отслабнете, констатира красота и здраве с Biomagnitom Nano Slim!
http://obiavidnes.com/obiava/96359/biomagniti-za-otslabvane-nano-slim

Масажна кушетка MagicPRO 2
Масажна кушетка MagicPRO 2 Двусекционна
Кушетки за масаж MagicPRO Цвят черен,бежов,кремав,кафяв,лилав,червен,червен и оранжев
Кушетки за масаж MagicPRO - перфектното съотношение между качество и цена!

Масажните легла "MagicPRO 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и
лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
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O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката " MagicPRO 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/96358/masajna-kushetka-magicpro-2

Кана за алкална вода
Кана за алкална вода
Тялото ни се нуждае от вода с внимателно подбрано PH за да функционира оптимално правилно. Алкалността в
организма се определя от това, което ядем
пием. В днешно време повечето хора по света широко консумират киселинни храни и напитки, поради което е от
изключителна важност да балансираме своята
диета за да избегнем лошите последствия от окисляване на тялото.
Акалната кана за филтрирана и минерализирана вода произвежда алкална вода с около 9.5 PH.
Редовният прием на тази пречистена, структуирана и минерализирана алкална вода способства за достигане оптимално
здравословното за организма ниво на PH.
Един филтър пречиства, йонизира, преструктуира, алкализира и минерализира около 200 - 300 литра вода.
Капацитет на филтрация и обработка: 17 литра на час
Преимущества на каната за филтрирана, алкална вода:
Създава кпринено-мека и страхотна на вкус вода, която е освежаваща и полезна за пиене и готвенПомага за
филтрацията на хлора и други замърсители и абсорбира металите, като олово и мед, така че питейната вода става
по-чиста и свежа.
Намаля котления камък
Регулира pH между 8.5-10.0 , като по този начин балансира нивото на pH в тялото. ( Обикновено променя pH с 2 или
повече пункта)
Увеличава активния водород
Осигурява ниско ниво на отрицателно ORP: -100mv. Това превръща обикновената вода във богата на антиоксиданти
вода, като по този начин енергизира
и витализира тялото.
Намаля размера на водната молекула, като превръща водата в по-лесно усвоима и хидратираща.
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Увеличава алкалността като прави водата, която пиете по-жизнена /жива вода/.
Компоненти на каната
Индикатор на филтъра
Капак
Фуниевиден резервоар
Пълнител със сменяем филтър
Кана с измервателна скала
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/96357/kana-za-alkalna-voda

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.
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/96356/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/96254/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

Слушалки Bose SIE2i
Слушалки Bose SIE2i, сини, тип "тапи", микрофон, водоустойчиви, подходящи за спорт, оптимизирани за Apple
устройства
http://obiavidnes.com/obiava/96355/slushalki-bose-sie2i
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Допълнителни приходи от интернет
Интернет е безкрайно пространство предлагащо изключително голям брой възможности за всичко и всеки. Ако не искате
шеф над главата и имате желание да си помогнете финансово, ви предлагам възможност за изкарване на допълнителни
доходи без да е необходима инвестиция. За повече подробности посетете сайт:
http://hameco4.wix.com/online-business
http://obiavidnes.com/obiava/96354/dopylnitelni-prihodi-ot-internet

Отслабнете с Лида
Lida Daidaihua – с тези билкови хапчета за отслабване вие ще свалите значително от теглото си и то само за
месец.Още на първата от приема на Lida стара формула – силна версия или както я знаем Lida Slim,
само за седмица се забелязват видими резултати.http://www.лида.net/ 0897735667
http://obiavidnes.com/obiava/96353/otslabnete-s-lida

Слушалки Bose SIE2
Слушалки Bose SIE2, зелени, тип "тапи", микрофон, водоустойчиви, подходящи за спорт, оптимизирани за Apple
устройства
http://obiavidnes.com/obiava/96352/slushalki-bose-sie2

Отслабни с Meizitang
MEIZITANG Е ЕДИН НАИСТИНА УНИКАЛЕН ПРОДУКТ С КОЙТО ВИЕ ЩЕ ОТСЛАБНЕТЕ МНОГО БЪРЗО,
ЛЕСНО И ЕФЕКТИВНО.Meizitang Botanical Slimming е продукта с който ще отслабнете
от 7 до 12 килограма и то за един месец.Ние ви гарантираме, че този билков продукт
за отслабване Meizitang е използван от милиони хора по света, които имат проблеми с
наднорменото тегло, нот това не е всичко изследвания показват 0889191884
http://obiavidnes.com/obiava/96351/otslabni-s-meizitang

Слушалки Bose SIE2
Слушалки Bose SIE2, лилави, тип "тапи", микрофон, водоустойчиви, подходящи за спорт, оптимизирани за Apple
устройства
http://obiavidnes.com/obiava/96350/slushalki-bose-sie2

Слушалки Bose SIE2
Слушалки Bose SIE2, оранжеви, тип "тапи", микрофон, водоустойчиви, подходящи за спорт, оптимизирани за Apple
устройства
http://obiavidnes.com/obiava/96349/slushalki-bose-sie2

Слушалки Bose SIE2
Слушалки Bose SIE2, сини, тип "тапи", микрофон, водоустойчиви, подходящи за спорт, оптимизирани за Apple
устройства
http://obiavidnes.com/obiava/96348/slushalki-bose-sie2

Чанта за фотоапарат
Чанта за фотоапарат, Case Logic TBC-405
http://obiavidnes.com/obiava/96347/chanta-za-fotoaparat

Калъф за обектив
Калъф за обектив, Lowepro S&F Lens Exchange Case 200 AW
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http://obiavidnes.com/obiava/96346/kalyf-za-obektiv

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видео 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/96345/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/96344/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Чанта за бинокъл
Чанта за бинокъл, Lowepro Field Station
http://obiavidnes.com/obiava/96343/chanta-za-binokyl

Чанта за светкавица
Чанта за светкавица, Lowepro S&F Quick flex pouch 55 AW
http://obiavidnes.com/obiava/96342/chanta-za-svetkavica

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/96341/30-50-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/96340/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn
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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/96339/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Чанта за светкавица
Чанта за светкавица, Lowepro S&F Quick flex pouch 75 AW
http://obiavidnes.com/obiava/96338/chanta-za-svetkavica

Чанта за фотоапарат
Чанта за фотоапарат, Lowepro Event Messenger 150
http://obiavidnes.com/obiava/96337/chanta-za-fotoaparat

Чанта за фотоапарат
Чанта за фотоапарат, Lowepro Format 110
http://obiavidnes.com/obiava/96336/chanta-za-fotoaparat

Чанта за фотоапарат
Чанта за фотоапарат, Vanguard NIVELO 15
http://obiavidnes.com/obiava/96335/chanta-za-fotoaparat

Чанта за фотоапарат
Чанта за фотоапарат, Vanguard NIVELO 18
http://obiavidnes.com/obiava/96334/chanta-za-fotoaparat

Почасова работа от вкъщи
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят и изместят вашите
основни.Това, което е нужно е интернет, не повече от 30 минути на ден и абсолютно никаква инвестиция. Ако ви
удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт:
http://hameco4.wix.com/online-business
http://obiavidnes.com/obiava/96333/pochasova-rabota-ot-vkyshti

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/96332/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Частен Детектив-Детективска Агенция Фокс-София, Пловдив, Бургас
Частна детективска агенция Фокс-разследване!
Извършва детективски услуги на територията
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на цяла България и ЕС!
Предлага специални,дискретни разследвания
от професионални частни детективи.
- ИЗНЕВЕРИ-наблюдение,фото и видео материали,
комуникации,доклад за свършена работа и местонахождение
на "обекта"по време на разследването
- ИЗДИРВАНЕ на лица-локация със съвременни технологии,
установява биологични родители
- КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ-за частни лица и фирмипазари,продажби,покупки и др.
- Операции под прекритие и вътрешни разследвания
- СПРАВКИ-биографични данни:адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация,
проследяване на активи и пасиви.
- JPS системи за проучване и наблюдение,
монтаж на скрито видео и аудио наблюдениев сгради и автомобили, както и откриване на скрити
микрофони и камери
- КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ за сигурност и проследяване
на комуникации.
Частните детективи от агенция FOX ви гарантират професионални
и надеждни резултати ,напълно Дискретно!
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.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/96331/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-sofiya-plovdiv-burgas

32" (81.28 cm) Samsung UE32F5700 в пакет с принтер Samsung SL-M2022W (безжичен
32" (81.28 cm) Samsung UE32F5700 в пакет с принтер Samsung SL-M2022W (безжичен, лазерен), FULL HD LED TV, 100Hz,
DVB-T/C, Smart Hub
http://obiavidnes.com/obiava/96330/32-8128-cm-samsung-ue32f5700-v-paket-s-printer-samsung-sl-m2022w-bezjichen

ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ - ЕООД, ООД, СД, АД, ЕАД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ
+ ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
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 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/96329/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---eood-ood-sd-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvo

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
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Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
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 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/96328/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ - АД, ЕАД, ООД, ЕООД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
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освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
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 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/96327/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Стойка Defender 121
Стойка Defender 121, за кола, 7"(17.78cm)
http://obiavidnes.com/obiava/96326/stoyka-defender-121

Бързо отслабване с Липовон - директно от производител
Капсулите за бързо отслабване ЛИПОВОН добиват все по-голяма популярност и повишено търсене, благодарение
най-вече на бързото си действие, изключително добрите резултати за бързо отслабване, които са налице още през
първата седмица на приема им!!!
Бързото отслабване не е лесна задача и е немислимо да се разчита на късмет ако искате наистина да отслабнете
качествено. Като цяло лесното отслабване до сега беше изключително труден процес, изискващ много усилия и нерви
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даващи несигурни резултати, но в момента в който ние открихме натуралния продукт Липовон - бързото отслабване
стана лесно и напълно достъпно за всички.
За поръчки: http://www.lipovon-bg.com/
http://obiavidnes.com/obiava/96325/byrzo-otslabvane-s-lipovon---direktno-ot-proizvoditel

Слушалка Bose Headset Series 2
Слушалка Bose Headset Series 2, Bluetooth, микрофон, черна, за дясно ухо, USB
http://obiavidnes.com/obiava/96324/slushalka-bose-headset-series-2

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/96323/30-50-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/96322/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/96321/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Слушалка Bose Headset Series 2
Слушалка Bose Headset Series 2, Bluetooth, микрофон, черна, за ляво ухо, USB
http://obiavidnes.com/obiava/96320/slushalka-bose-headset-series-2

Защитно фолио (протектор) за HTC SP P360/Desire
Защитно фолио (протектор) за HTC SP P360/Desire
http://obiavidnes.com/obiava/96319/zashtitno-folio-protektor-za-htc-sp-p360desire

Отслабнете с Lipozene
LIPOZENE е най-мощното средство за отслабване в света.Произведен в САЩ този натурален билков
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продукт е използван от над 20 милиона хора по света за сваляне на излишните килограми.
С този продукт за отслабване LIPOZENE вие ще свалите от 6 до 12 килограма за 30 дни
и то напълно натурално и безопасно.0889191884
http://obiavidnes.com/obiava/96318/otslabnete-s-lipozene

Отслабнете с Лида
Lida Daidaihua - Стара формула или както я знаем Lida Slim, силната лида е най-добрия билков
продукт за много бързо отслабване.Lida Slim е създаден специално за хора, които иската да
отслабнат много бързо и то само за месец от 6 до 12 килограма.Lida Slim 0889191884
http://obiavidnes.com/obiava/96317/otslabnete-s-lida

Калъф "джоб" HTC Pouch PO S550
Калъф "джоб" HTC Pouch PO S550, кожен, черен
http://obiavidnes.com/obiava/96316/kalyf-djob-htc-pouch-po-s550

Работа за 30 мин на ден
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят и изместят вашите
основни.Това,което е нужно е интернет,не повече от 30 минути на ден и абсолютно никаква инвестиция. Ако ви
удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт:
http://hameco4.wix.com/online-business
http://obiavidnes.com/obiava/96315/rabota-za-30-min-na-den

Онлайн супермаркет- доставка на хранителни стоки, кафе, препарати, гипскартон
Супермаг е ново поколение онлайн супермаркет. Съчетава удобството на пазаруването от вкъщи и голям асортимент от
стоки. Магазина предлага доставка на разнообразни хранителни стоки, кафе, перилни препарати, дори и гипскартон!
Заповядайте и разгледайте още днес.
http://obiavidnes.com/obiava/96314/onlayn-supermarket--dostavka-na-hranitelni-stoki-kafe-preparati-gipskarton

Пробни изпити и матури за Вас
Академия А+ организира пробни матури по математика и БЕЛ за 7 и 12 клас. Освен това предлагаме и пробни изпити по
английски и немски език за нива A1, A2, B1 и B2. Подари изпит на промо цена! За повече заявени изпити предлагаме
отстъпки!
http://obiavidnes.com/obiava/96313/probni-izpiti-i-maturi-za-vas

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/96312/30-50-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
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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/96311/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/96310/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Силиконов гръб за HTC TPU Sleeve C520/HTC Desire
Силиконов гръб за HTC TPU Sleeve C520/HTC Desire
http://obiavidnes.com/obiava/96309/silikonov-gryb-za-htc-tpu-sleeve-c520htc-desire-

Сделки с търговски предприятия, Продажба на фирми..................///
LEX International Law Firm-предлага на клиентите си следните правни услуги:Търговско, корпоративно, дружествено
право.
Сделки с търговски предприятия,Продажба на фирми-АД ЕАД ООД ЕООД (със задължения),Прехвърляне на
ЕООД/ООД-Прехвърляне на дружествени дялове.
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
С оглед качественото и комплексно обслужване на нашите клиенти LEX International Law Firm работи в сътрудничество
с нотариуси в цялата страна, съдебни изпълнители, икономисти, счетоводни къщи и други специалисти, и експерти в
различни области.
Всички наши правни услуги могат да бъдат предоставяни еднакво качествено на български, английски и руски език.
LEX International Law Firm-За контакти от цялата страна-тел.0892918797
http://obiavidnes.com/obiava/96308/sdelki-s-tyrgovski-predpriyatiya-prodajba-na-firmi

Сделки с търговски предприятия, Продажба на фирми
LEX International Law Firm-предлага на клиентите си следните правни услуги:Търговско, корпоративно, дружествено
право.
Сделки с търговски предприятия,Продажба на фирми-АД ЕАД ООД ЕООД (със задължения),Прехвърляне на
ЕООД/ООД-Прехвърляне на дружествени дялове.
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
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С оглед качественото и комплексно обслужване на нашите клиенти LEX International Law Firm работи в сътрудничество
с нотариуси в цялата страна, съдебни изпълнители, икономисти, счетоводни къщи и други специалисти, и експерти в
различни области.
Всички наши правни услуги могат да бъдат предоставяни еднакво качествено на български, английски и руски език.
LEX International Law Firm-За контакти от цялата страна-тел.0892918797
http://obiavidnes.com/obiava/96307/sdelki-s-tyrgovski-predpriyatiya-prodajba-na-firmi

Разговорен английски
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво
А1,А2,В1 и В2.
Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера , посредством диалози и дискусии.
Темите са :
ежедневие
свободно време,
пазаруване,
културни събития,
семейство,
бит и начин на живот,
образование,
околна среда и други.
Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални
конструкции в среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те допълват традиционните езикови курсове.
Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като обогатяват речниковия запас
на курсистите .
Организираме :
разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
индивидуални разговорни срещи
интересни преподаватели
Разговори с англичани и американци .
Онлайн разговори .
Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови
неща лесно .
Нуждаете се от лист и химикалка – защото всички учебни материали са включени в цената от 15 лева за 60 минути .
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/96306/razgovoren-angliyski

Bulgarian for foreigners
For more information:
Phone . 0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
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e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian for foreigner speakers through the following
languages:
- English
- French
-Russian
The studies include all levels – from basics (A1) to experts (C1).
If you own a business here, bought a house or you have just decided to live here, in those cases it is necessary to start learning
Bulgarian for your daily contacts and normal lifestyle.
During your process of learning Bulgarian you also will get knowledge in Bulgarian customs, daily life, special features of
Bulgarian psychology. The reason to do this is because you get in comfort with better and faster adaptation in the new foreign
language area.
No textbook is needed - the language school offers its own learning system and methods - free for our students. Methods we offer
are modern and based on the communication approach and logical assimilation to the lexical and phonetic skills you need . In our
system we offer complex of well balanced :
• Grammar
• Phonetic
• Speaking
• Reading
• Listening
Individual lessons are referred to individual necessities and profession of every student . Individual lessons are in a suitable for you
time and day , we offer also an opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student..
Ability language school offers some different programs for learning Bulgarian .
• General Bulgarian course
• Business course
• Speaking course to develop and improve your skills in Bulgarian speech .
Each level’s duration is 30 hours (45 min) / 15 sessions ( 90 min. ) – twice a week – 2 months . The price for session is 20 levas .
At the end of every level you could receive a certificate which are shown how many hours you attend and your personal language
abilities in Bulgarian .
For more information:
Phone . 0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/96305/bulgarian-for-foreigners

Руски език - Индивидуално и в малки групи
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира индивидуално и групово обучение по Руски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи, като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се.
Цена на индивидуално обручение - 10 лева на учебен час
Цена за участник в група - 150 лева за 30 учебни часа .
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В цената са включени учебните материали .
Предлагаме :
- обучение за начинаещи
- обучение за напреднали
- обучение за подготовка за сертификатни нива
- обучение за деца и ученици
- обучение за подготовка за матура
- курсове по разговорен руски за поддържане на нивото на езикова компетентност .
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/96304/ruski-ezik---individualno-i-v-malki-grupi

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видео 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/96303/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видео 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/96302/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Разговорен Английски с бизнес насоченост
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира курс по разговорен Английски с бизнес насоченост . Учебните материали са по
системата за бизнес английски на Oxford University . Курсът е предназначен за курсисти, завършили първо ниво бизнес
английски (Elementary) и има за цел поддържане и усъвършенстване на придобитите знания.
Включени са аудио и видео уроци в учебния план .
Заниманията са : понеделник от 18.30 до 20.30
Продължителност на курса – 30 учебни часа
Цена : 150 лева
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
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e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/96301/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/96300/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/96299/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/96298/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Отслабни с Meizitang
Мейзитанг ви препоръчва да спрете с вредните и изтощаващи диети, с досадните упражнения,
общо взето за да отслабнете спрете с глупостите, а пробвайте хапчетата за отслабване
закупени разбира се от нас – така ние ви гарантираме,
че са оригинални и ще имате ефект,
а вие си гарантирате спокойствие и постигнати резултати.0894973232
http://obiavidnes.com/obiava/96297/otslabni-s-meizitang

Работа за 30 мин на ден
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят и изместят вашите
основни.Това,което е нужно е интернет,не повече от 30 минути на ден и абсолютно никаква инвестиция. Ако ви
удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт:
http://hameco4.wix.com/online-business
http://obiavidnes.com/obiava/96296/rabota-za-30-min-na-den

Силиконов гръб за HTC TPU Sleeve C580/Desire S
Силиконов гръб за HTC TPU Sleeve C580/Desire S
http://obiavidnes.com/obiava/96295/silikonov-gryb-za-htc-tpu-sleeve-c580desire-s

Промоционален комплект: слушалки Microlab K360 & Delux MP-02 външна батерия
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Промоционален комплект: слушалки Microlab K360 & Delux MP-02 външна батерия
http://obiavidnes.com/obiava/96294/promocionalen-komplekt-slushalki-microlab-k360--delux-mp-02-vynshna-bateriya

Сексуални стимуланти
Виагра - Това са сини таблетки с активно вещество Sildenafil. Всяка таблетка съдържа 100 мг от Силденафил.
Основните и характерни функции на синьото хапче Виагра са да подпомогнат да разширят кръвоносните съдове на
пениса, като навлезе повече кръв в него.
Това води до качествена и здрава ерекция.Sildenafil e сексуалния медикамент използван за мъжката полова мощ. Ефекта
се получава при физическо действие по-време на
полов акт - 24 лв. - 4 бр. http://www.erekciq.com/
http://obiavidnes.com/obiava/96293/seksualni-stimulanti

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/96292/30-50-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/96291/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/96290/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Стойка Defender 101+
Стойка Defender 101+, за кола, 7"(17.78cm)
http://obiavidnes.com/obiava/96289/stoyka-defender-101

Отслабнете с Лида
Lida Daidaihua – с тези билкови хапчета за отслабване вие ще свалите значително от теглото си и то само за
месец.Още на първата от приема на Lida стара формула – силна версия или както я знаем Lida Slim,
само за седмица се забелязват видими резултати.http://www.лида.net/ 0897735667
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http://obiavidnes.com/obiava/96288/otslabnete-s-lida

Възможност за допълнителни доходи
Интернет е безкрайно пространство предлагащо изключително голям брой възможности за всичко и всеки. Ако не искате
шеф над главата и имате желание да си помогнете финансово, ви предлагам възможност за изкарване на допълнителни
доходи без да е необходима инвестиция. За повече подробности посетете сайт:
http://hameco4.wix.com/online-business
http://obiavidnes.com/obiava/96287/vyzmojnost-za-dopylnitelni-dohodi

ЧУДОТО АЛКАЛНА „ЖИВА” ВОДА ** от 58 на 18 лв.
СВЕТОВЕН ХИТ ЗА ЗДРАВЕТО!
НЕОБХОДИМОСТ ЗА ВСЕКИ ДОМ!
СТИК ЧУДО ЗА ЕВТИНА АЛКАЛНА („ЖИВА”) ВОДА ALKALINE STICK
** СТИКЪТ ПРЕСТУКТУРИРА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ЕВТИНА АЛКАЛНА ВОДА 600 литра ЗА 6 мес.!
** АЛКАЛНАТА ВОДА ЗАСИЛВА ИМУНИТЕТА, НАМАЛЯВА ХОЛЕСТЕРОЛА, ЗАБЯВА СТАРЕЕНЕТО,
ДЕТОКСИКИРА И АЛКАЛИЗИРА ТЯЛОТО, РЕГУЛИРА КРЪВНОТО, ПОДОБРЯВА СЪНЯ, ОБЛЕГЧАВА
БОЛКИТЕ, УВЕЛИЧАВА ПОТЕНТНОСТТА, УНИЩОЖАВА РАКОВИТЕ КЛЕТКИ И МНОГО ДР.!
Знае се, че 70% от човешкото тяло е вода. Следователно, консумирането на чиста и здравословна вода е от
изключително значение за човешкото здраве.
Причината за болшинството заболявания и стареенето на организма е прекомерно високата киселинност, която
благоприятства съществуването на вредни бактерии и вируси. Известно е, че раковите клетки се развиват в среда с
ниско съдържание на кислород и е оказано, че те не могат да съществуват в алкална среда, като при рН 7,4 са в летаргия
и при рН над 8,5 те умират.
Стикът Alkaline Stick във вид на метален цилиндър от неръждавееща стомана преструктурира питейната вода от
киселинна в алкална посредством съвременна нанотехнология. Той стана световен тотален хит за човешкото здраве в
развитите страни.
Обработената питейна вода, освен с високо рН, е пречистена от хлор, тежки метали, олово, ръжда и др., като в нея се
запазват полезните минерали, от които човешкото тяло се нуждае. Алкалната вода съдържа 15% от препоръчителния
дневен прием на полезните и необходими за организма минерали: Са, Mg, K и Na.
Преработената със стика питейна вода в алкална е богата на антиоксиданти и има силно детоксикиращо въздействие.
Тя хидратира, алкализира и пречиства организма от свободни радикали, токсини и отровни вещества.
ХАРАКТЕРИСТИКА на алкалната вода:
- алкални свойства: неутрализира киселинността в човешкото тяло и поддържа баланса на телесната система;
защитава всички органи от болестотворните микроорганизми, които виреят в условия на повишена киселинност;
- отрицателен потенциал: силен антиоксидант, който премахва свободните радикали,
повишава имунитета и предпазва организма от стареене;
- полезни микроелементи: съдържа различни минерални вещества, които предоставят на тялото необходимите
микроелементи и помагат органите да бъдат здрави;
- енергизира водата, като я преобразува с малка молекулна структура, със силна
пречистваща сила и възможност тялото да абсорбира лесно хранителните вещества, да насища
с повече кислород клетките, лесно да изхвърля отпадъците и токсините и в резултат подобрена
обмяна на веществата.
ПРЕДИМСТВА на Alkaline Stick:
- регулира киселинния баланс в тялото и в резултат се неутрализират
свободните радикали, благодарение на антиоксидантните свойства;
- осигурява прилив на жизнена енергия на организма;
- регулира и активира функциите на имунната система;
- регулира кръвното налягане;
- намалява холестерола в кръвта и почиства артериите;
- забавя стареенето и увеличава продължителността на живот;
- активира и нормализира функционирането на бъбреците;
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- регулира теглото на тялото; спомага за овладяване на апетита и
намалява злоупотребата с кафе и алкохолни напитки;
- подобрява храносмилането и по естествен път премахва киселините и
тежестта в стомаха, почиства червата и отстранява запек;
- подобрява състоянието на кожата и косата.
- осъществява детоксикация на организма от вредни шлаки, отровни и др.;
- спомага за задържането и правилното усвояване на калция, магнезия, калия и натрия, които
помагат за изграждането на здрава костна система и елиминира процеса на остеопороза;
- обогатява клетките с кислород, което противодейства образуването на ракови клетки;
- размери: диаметър 17 mm; дължина 146 mm и тегло 45 гр.
Стикът съдържа 13 минерала, като: tourmaline stone, maifanshi stone, far-Infrared stone, nano silver powder, calcium ion,
П-stone (турмалин, зеолит, нано сребърен прах, каолин, активен въглен) и др.
За разлика от бутилираната минерална вода, приготвената с Alkaline Stick е прясна, направена на мига, а не преди дни,
седмици или дори месеци. Можете да се наслаждавате на неограничени количества чиста и прясно алкализирана и
обогатена с минерали вода с много по-малко разходи, отколкото да плащате за бутилирана минерална вода.
Стикът Alkaline Stick може да се закупи не за хиляди лв., колкото струват скъпите уреди за алкална вода, но те не са
базирани на съвременните нанотехнологии.
При продължително пиене на алкализирана вода се съхранява здравето за дълги години;:ще се чувствате добре,
имун¬ната система ще ви отбранява от всички външни и вътрешни нападатели: бактерии, вируси, туморни и ракови
клетки; стомахът и отделителната систе¬ма ще работят отлично, обмяната на веществата ще е винаги в норма и
още:
- при изплаквате на устата с алкална вода, венците няма да кървят и парадонтозата
няма да ви мъчи;.
- при замяна на чешмяната вода с алкална, ко¬жата и косата ще изглеждат такива,
какви¬то бихте искали те да бъдат;
- активираната вода действа като ан¬тибиотик; тя е антисептична и регенерира клетки¬те;
подобрява работата на бъбреците, черния дроб; лекува стомашните болести и възпаленията
в тяло¬то и успокоява болката при зъбобол;.
- спира кръвоизливи, лекува изгаряния, помага при отит, циреи, инфекциозен хепатит;
- намалява кръвната захар при ди¬абетици;
- спира развитието на аденом на простатата и импотент¬ността при мъжете, и
предотвратява безплодието при жените.
НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ
- поставете стика в чиста пластмасова бутилка от 0,5 литра; напълнете я до половината с
чешмяна вода и разклатете енергично бутилката около 30 секунди, след което водата се излива;
процедурата се повтаря два пъти; това подготвя стика за по-нататъшна работа, като го изчиства
от излишните минерали;
- напълнете бутилката с прясна вода и оставете стика да кисне около 10-15 минути,
след което алкализираната вода е готова за пиене;
- ако вкусът на преработената вода е твърде силен, разредете с малко чешмяна вода;
- стикът да се използва само за студена вода;
- пийте само прясно приготвена вода със сладък и приятен вкус веднага след алкализиране;
- за максимални резултати консумирайте дневно по 2 литра алкална вода;
- алкализираната вода се съхранява в хладилник и не се излага на пряка слънчева светлина;
- не оставяйте стика във вода за дълго време;
- с един стик се преработват около 600 литра алкална вода в продължение на шест месеца при дневна норма на
използване 3 литра за пиене, готвене и др.; освен за пиене алкалната вода може да се използва за: дезинфекция; за гаргара
при болки в гърлото; полиране на огледала, очила и др. до блясък; приготвяне на кафе и чай и много др.
Защо толкова много хора се интересуват от алкалната вода? Защото уредите за алкална вода, макар и много скъпи,
станаха популярни в развитите страни на света. В Япония, която се нарежда в първите позиции от списъка на
страните по дълголетие, всяко пето домакинство ползва скъпи уреди (йонизатори) за алкална „жива” вода.
Ако искате да живеете по-дълго, но по-дълго в добро здраве, какво ще си купите- телевизор или стик (уред) за алкална
вода? И ако уредите за алкална вода са твърде скъпи за хиляди лв. с предлаганият стик Alkaline Stick е само за 18 лв.,
който ще използвате 6 мес. при консумация на 2-3 литра алкална вода дневно.
Произход: Китай
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ШОКОВА ЦЕНА: от 58 на 18 лв. СПЕСТЯВАТЕ 40 лв.!
ПОКУПКИ:
София, пазар БОРОВО, павилион 12 (срещу входа на супер Европа)
или по куриер на Еконт Експрес; такса при получаване от офиса 3,20 лв.,
до адрес 5,70 лв. и получаване на следващия ден, а до селища без офис
такса 7,00 лв. и получаване до три работни дни.
Клиентите ползват намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
0887/255 692; 02/855 2635
albods@abv.bg
ОНЛАЙН МАГАЗИН: www.albo-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/96286/chudoto-alkalna-jiva-voda----ot-58-na-18-lv

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/96285/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
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
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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/96284/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Сауна-одеало с Инфрачервено затопляне
Сауна-одеало с Инфрачервено затопляне

Оформи тялото си по здравословен начин!
Съзнанието заздравослоен начин на живот все повече се засилва в съвременния човек. В миналото, акцентът беше преди
всичко върхуотслабването, без да севзема под вниманиепораженията въру тялото. Тенденцията от 90-те години на
миналия век за бързо сваляне на килограми, постепенно започна да се променя,и днес все повече се налага разумния
издравословен подход към отслабването.
Процес на отслабване
Изгаряне и разпад на мазнините> намаляване на обема > клетките в организма се пренареждат отново > плътността
на организма се увеличава > обиколката намалява.
Въздействие върху човешкото тяло
Биологичнатаинфрачервена топлина въздействавърху човешкото тяло.
Инфрачервените лъчи проникват презкожата и подкожната тъканипредизвикватразширяване на кръвоносните съдове.
Намаляватсъпротивлението напериферните кръвоносни съдове. Ускоряват притока на кръв. Засилватобмяната на
веществата. Подобряват локалнотохранене на тъканите. Стимулират разгражданетои изчистването на организмаот
ненужни субстанции и токсини. Стимулира разграждането и освобождаването на мазнините.
Стимулира образуването на колаген. Намалява напрежението в мускулите. Врезултат назатоплянето, се
облекчаватспазмите на скелетната и гладката мускулатура, в следствие на което напрежението намалява.
Подтиска развитието на раковите клетки. Облекчава болката

www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/96283/sauna-odealo-s-infracherveno-zatoplyane
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Алуминиева масажна кушетка MagicPRO 2
Алуминиева масажна кушетка MagicPRO 2
Двусекторна масажна кушетка MagicPRO 2 . Професионален модел, оборудван с много екстри.
Отличава се с качество и здравина. Практичен дизайн, позволяващ мобилност и гъвкавост в работата.
Кушетката предлага изключителен комфорт за вашите клиенти и редица удобства за професионалиста.
Краката на сгъваемата масажна кушетка се отварят лесно и с минимално усилие. Сгъването, разгъването и
пренасянето на кушетката е изключително улеснено.
Преносимата масажна кушетка "MagicPRO-4" е с пълнеж от 4 см. мек пенополиуретан с плътност 20 kg/м?.
Пенополиуретанът съхранява своята форма много по-дълго време отколкото, обикновено използваните за пълнеж
материали при изработването на стандартните кушетки за масаж.
Кушетката за масаж е тапицирана с водоустойчив и устойчив на масажно олио винил.

Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO-2:
O Дъжина: 192 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг. / На снимката, поставената вурху леглото тежест е 2 тона, но моля ви, не правете
това в къщи laugh/
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 20 см
O Тегло: 19 кг
Преносимата масажна кушетката "MagicPRO-2" се състои от 2 секции.
"MagicPRO-2" се отличава с привлекателен и естетичен външен вид. Възможността за ръчното регулиране на
височината на краката, позволява кушетката да се адаптира според ръста на масажиста, обезпечавайки условия за
провеждане на перфектната процедура.
За още по-голямо удобство, кушетката за масажи предоставя възможност за регулиране на наклона и височината на
облегалката за главата, а в комплекта са предоставени и подвижни странични облегалки за ръцете.
Благодарение на сгъваемата си конструкция, професионалната масажна кушетка "MagicPRO-3" лесно и бързо се
трансформира в достатъчно удобна за пренасяне чанта.

Комплектът "MagicPRO-2" съдържа:
O Калъф за удобно пренасяне
O Опора за лице и опора за ръце
O Елемент за запушване на отвора за лицето
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O Подвижна, тапицирана подложка за ръце.

Произход: Китай
Произведено в КНР ( Изнесено производство - под стриктен контрол за качество на вложени материали и изработка )
Гаранционен срок:: 12 месец
http://obiavidnes.com/obiava/96282/aluminieva-masajna-kushetka--magicpro-2

Масажна кушетка MagicPRO-3 Трисекторна
Масажна кушетка MagicPRO-3 Трисекторна
Масажните легла " MagicPRO-3" се предлагат в кремав и черен цвят.
Професионалната преносима кушетка за масаж "MagicPRO-3" е здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна. Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури, така и за иглотерапевтични и
татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на преносимата масажна кушетка е изработена от твърдата дървесина на германски
европейски бук и осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и
предотвратява възможността от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Краката на сгъваемата масажна кушетка се отварят лесно и с минимално усилие. Сгъването, разгъването и
пренасянето на кушетката е изключително улеснено.
Преносимата масажна кушетка "MagicPRO-3" е с пълнеж от 4 см. мек пенополиуретан с плътност 20 kg/м?.
Пенополиуретанът съхранява своята форма много по-дълго време отколкото, обикновено използваните за пълнеж
материали при изработването на стандартните кушетки за масаж.
Кушетката за масаж е тапицирана с водоустойчив и устойчив на масажно олио винил.

Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO-3:
O Дъжина: 192 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг. / На снимката, поставената вурху леглото тежест е 2 тона, но моля ви, не правете
това в къщи laugh/
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 20 см
O Тегло: 19 кг
Преносимата масажна кушетката "MagicPRO-3" се състои от 3 секции. Третата секция е подвижна - с възможност за
повдигане!
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Дървеният материал, използван за направата на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук. Масажната
кушетка е тапицирана с винил - водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на полимери.
"MagicPRO-3" се отличава с привлекателен и естетичен външен вид. Възможността за ръчното регулиране на
височината на краката, позволява кушетката да се адаптира според ръста на масажиста, обезпечавайки условия за
провеждане на перфектната процедура.
За още по-голямо удобство, кушетката за масажи предоставя възможност за регулиране на наклона и височината на
облегалката за главата, а в комплекта са предоставени и подвижни странични облегалки за ръцете.
Благодарение на сгъваемата си конструкция, професионалната масажна кушетка "MagicPRO-3" лесно и бързо се
трансформира в достатъчно удобна за пренасяне чанта.

Комплектът "MagicPRO-3" съдържа:
O Калъф за удобно пренасяне
O Опора за лице и опора за ръце
O Елемент за запушване на отвора за лицето
O Подвижна, тапицирана подложка за ръце.

Произход: Китай
Произведено в КНР ( Изнесено производство - под стриктен контрол за качество на вложени материали и изработка )
Гаранционен срок:: 12 месеца
http://obiavidnes.com/obiava/96281/masajna-kushetka-magicpro-3-trisektorna

Масажна кушетка MagicPRO 2 Двусекционна
Масажна кушетка MagicPRO 2 Двусекционна
Кушетки за масаж MagicPRO Цвят черен,бежов,кремав,кафяв,лилав,червен,червен и оранжев
Кушетки за масаж MagicPRO - перфектното съотношение между качество и цена!

Масажните легла "MagicPRO 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и
лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
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O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката " MagicPRO 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/96280/masajna-kushetka-magicpro-2-dvusekcionna

Отслабнете с Lipovon
Lipovon е един уникален продукт с който всеки ще отслабне.
С Lipovon се очаква за месец да отслабнете от 6 до 10 килограма в някои случаи дори 12 килограма.
Lipovon e продаван вече в над 150 държави по целия свят и е считан, като един от най-качествените
и ефектни билкови продукти за отслабване в света.Вече името Lipovon е познато на всички хора,
които имат проблеми с наднорменото тегло.0889191884
http://obiavidnes.com/obiava/96279/otslabnete-s-lipovon

Prestigio Grace X5 (бял)
Prestigio Grace X5 (бял), 3G, GPS, поддържа 2 sim карти, 4.7" (11.94cm) сензорен IPS екран, четири-ядрен MediaTek
MT6582M 1.3GHz, 1GB RAM, 8GB памет (+microSDHC слот), 13 & 5Mpix camera, Android 4.4, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/96278/prestigio-grace-x5-byal

"ИЗКУПУВАНЕ" и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ - ЕООД, ООД, СД, АД, ЕАД със
ЗАДЪЛЖЕНИЯ + ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час ......
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
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Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
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 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/96277/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---eood-ood-sd-ad-ead-sys-zadyljeniya--os

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
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освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
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 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/96276/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ - АД, ЕАД, ООД, ЕООД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
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процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
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 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/96275/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Prestigio Grace X5 (син)
Prestigio Grace X5 (син), 3G, GPS, поддържа 2 sim карти, 4.7" (11.94cm) сензорен IPS екран, четири-ядрен MediaTek
MT6582M 1.3GHz, 1GB RAM, 8GB памет (+microSDHC слот), 13 & 5Mpix camera, Android 4.4, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/96274/prestigio-grace-x5-sin

Протектор от фибростъкло за HTC
Дори телефонът Ви да е с Горила Глас, се нуждаете от протектори, за да се предпазите от микродраскотините.
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Най-добрият вариант да предпазите дисплея на телефона е като си поставите стъклен протектор !
http://obiavidnes.com/obiava/96273/protektor-ot-fibrostyklo-za-htc

8" (20.3cm) Prestigio Multipad Wize 3009 (черен)
8" (20.3cm) Prestigio Multipad Wize 3009 (черен), сензорен IPS дисплей, четири-ядрен ARM Cortex A7 1.2GHz, 1GB RAM, 8GB
Flash памет (+microSDHC слот), Android 4.4, 350g, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/96272/8-203cm-prestigio-multipad-wize-3009-cheren

Слушалки AKG K915
Слушалки AKG K915, безжични, оптимизирани за iPhone/iPod, черни
http://obiavidnes.com/obiava/96139/slushalki-akg-k915

Слушалки AKG K935
Слушалки AKG K935, безжични, оптимизирани за iPhone/iPod, бели
http://obiavidnes.com/obiava/96138/slushalki-akg-k935

Слушалки AKG Y10
Слушалки AKG Y10, оптимизирани за iPhone/iPod, "тапи", бели
http://obiavidnes.com/obiava/96137/slushalki-akg-y10

Слушалки AKG Y10
Слушалки AKG Y10, оптимизирани за iPhone/iPod, "тапи", кафяви
http://obiavidnes.com/obiava/96136/slushalki-akg-y10

Слушалки AKG Y10
Слушалки AKG Y10, оптимизирани за iPhone/iPod, "тапи", сини
http://obiavidnes.com/obiava/96135/slushalki-akg-y10

Мини микрофон Hama "CS-108" за лаптоп
Мини микрофон Hama "CS-108" за лаптоп
http://obiavidnes.com/obiava/96129/mini-mikrofon-hama-cs-108-za-laptop

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/96271/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/96270/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-
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3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/96269/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Трипод
Трипод, Vanguard ABEO 203AV
http://obiavidnes.com/obiava/96122/tripod

palavata krisi
80 лева на час 60 за половин стандартен секс и френска,100 за час 70 за половин анален стандартен и френска секса е със
гума френската може без, свършване в устата ми или по тялото Правя тройки с моя приятелка цената за тройка е 160
за час 120 за половин ако искаш на твой терен си доплащаш 20 лева за такси в рамките на града
http://obiavidnes.com/obiava/96268/palavata-krisi

Трипод
Трипод, Vanguard Alta CA 204AP
http://obiavidnes.com/obiava/96117/tripod

Трипод
Трипод, Vanguard Espod CX 203AP
http://obiavidnes.com/obiava/96116/tripod

Трипод
Трипод, Vanguard Espod CX 204 AP
http://obiavidnes.com/obiava/96112/tripod

Трипод
Трипод, Vanguard Espod CX 233AP
http://obiavidnes.com/obiava/96111/tripod

Инкубатор за 40 яйца - автоматичен тип люлка!
Инкубатор за 40 яйца - автоматичен тип люлка!
http://obiavidnes.com/obiava/96267/inkubator-za-40-yayca---avtomatichen-tip-lyulka

Инкубатор за 40 яйца - полуавтоматичен тип люлка!
Инкубатор за 40 яйца - полуавтоматичен тип люлка!
http://obiavidnes.com/obiava/96266/inkubator-za-40-yayca---poluavtomatichen-tip-lyulka

Български език за чужденци
За повече информация :
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
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Езикова школа АБИЛИТИ предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски ,
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
Ако имате бизнес в България , купили сте си имот или просто сте решили да живеете тук , наложително е да говорите
български във вашите ежедневни контакти .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система , която се предоставя безплатно на курсистите .
Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е базирана на комуникативния подход и логическото
усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен материал . На курсистите се предоставя комплексно :
• Грамматика
• Фонетика
• Разговор
• Четене
• Слушане
Продължителността на обучение за всяко ниво е 30 учебни часа / 15 академични / . два пъти в седмицата – 2 месеца .
Цената на академичен час / два учебни / е 20 лева.
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
За повече информация : тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/96265/bylgarski-ezik-za-chujdenci

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,
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
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
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http://obiavidnes.com/obiava/96264/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-sofiya-plovdiv-burgas

Бизнес английски- ПЪРВО ниво
За повече информация :
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира обучение по бизнес английски - ПЪРВО ниво – индивидуално и в малки групи .
Часовете са съобразени със свободното време на курсистите . Занятията се провеждат по системата Market Leader –
Elementary .
Цена 250 лв.Продължителност -50 учебни часа. В цената не е включена цената на учебника .
Предлагаме квалифицирани препсдаватели , аудио и видео уроци.
За повече информация : тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/96263/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

Френски език - Индивидуално обучение
За повече информация:
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Френски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи , като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/96262/frenski-ezik---individualno-obuchenie

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
За повече информация:
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Ние предлагаме работа mо водещи учебни системи :
-общ английски – New Headway – всички нива
-общ английски с интерактивна насоченост – Cutting Edge – всички нива
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- бизнес атглийски – Market leader – всички нива
-подготовка за сертификат
- подготовка за кандидат-студентски изпит
-разговорен английски – системите на Oxford University
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/96261/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

Заключване на вход с чип на цени от 89 лв.. Контрол на асансьор с чип. Входна дограма.
Енергоспестяващо осветление. Видеонаблюдение. Домофони.!!
Предлагаме на изгодни цени системи за заключване на входове и контрол на достъп до асансьори с безконтактен (RFID)
или контактен (iButton) ключ.
http://obiavidnes.com/obiava/96260/zaklyuchvane-na-vhod-s-chip-na-ceni-ot-89-lv-kontrol-na-asansyor-s-chip-vhodna-do

Commax CDV-70K цветен видеодомофон
Commax CDV-70K цветен видеодомофон, до 2 камери, TFT, 7”
http://obiavidnes.com/obiava/96107/commax-cdv-70k-cveten-videodomofon

Maxtel CC-G101D
Maxtel CC-G101D, цветна камерa, 700TV Line, без обектив, Day/Night
http://obiavidnes.com/obiava/96105/maxtel-cc-g101d

Алуминиеви парапети 25 лв с ДДС и монтаж
Промоция
Алуминиева стенна ръкохватка-25 лв/л.м. с ДДС и монтаж
Алуминиеви парапети -65 лв/л.м с ДДС и монтаж
ЕВРО СТРОЙ ИНВЕСТ БГ ЕООД
Предлага изработка, доставка и монтаж на Алуминиеви парапети
Видове:
• Стълбищни парапети
• Парапети за тераси
• Стъклени парапети
• Стенни парапети
• Преградни парапети
• Комбиниран парапет със стъклена и тръбна преграда
• Декоративни парапети с вертикални и хоризонтални тръби и решетки
• Дъговидни парапети за стълбища, тераси, прозорци и прегради
• Парапети за барово и ресторантьорско обзавеждане
• Парапети за басейни и бани
•Aлуминиеви огради
Алуминиеви парапети на най - ниски цени!!!
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БЕЗПЛАТЕН ОГЛЕД!!!
ЗА КОЛИЧЕСТВА ОТСТЪПКИ!!!
ЗА СТРОИТЕЛИ-ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ !!!
БЕЗ СКРИТИ УСЛОВИЯ !!!
ЗАПЛАЩАНЕ НА ЛИНЕЕН МЕТЪР С ВКЛ. ДДС И МОНТАЖ!
Парапети, порти, огради, тенти, решетки и врати от Ковано Желязо
Извършваме монтажи на територията на цяла България.
Направете вашето запитване сега!!!
гр.Варна , колхозен пазар, ул.Георги Бенковски 83
тел. 0894 294955, 0899 560077
http://www.parapetite.info
http://www.parapetite.alle.bg
e - mail: parapeti@dir.bg
http://obiavidnes.com/obiava/96259/aluminievi-parapeti-25-lv-s-dds-i-montaj

Алуминиеви парапети Варна
Промоция
Алуминиева стенна ръкохватка-25 лв/л.м. с ДДС и монтаж
Алуминиеви парапети -65 лв/л.м с ДДС и монтаж
ЕВРО СТРОЙ ИНВЕСТ БГ ЕООД
Предлага изработка, доставка и монтаж на Алуминиеви парапети
Видове:
• Стълбищни парапети
• Парапети за тераси
• Стъклени парапети
• Стенни парапети
• Преградни парапети
• Комбиниран парапет със стъклена и тръбна преграда
• Декоративни парапети с вертикални и хоризонтални тръби и решетки
• Дъговидни парапети за стълбища, тераси, прозорци и прегради
• Парапети за барово и ресторантьорско обзавеждане
• Парапети за басейни и бани
•Aлуминиеви огради
Алуминиеви парапети на най - ниски цени!!!
БЕЗПЛАТЕН ОГЛЕД!!!
ЗА КОЛИЧЕСТВА ОТСТЪПКИ!!!
ЗА СТРОИТЕЛИ-ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ !!!
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БЕЗ СКРИТИ УСЛОВИЯ !!!
ЗАПЛАЩАНЕ НА ЛИНЕЕН МЕТЪР С ВКЛ. ДДС И МОНТАЖ!
Парапети, порти, огради, тенти, решетки и врати от Ковано Желязо
Извършваме монтажи на територията на цяла България.
Направете вашето запитване сега!!!
гр.Варна , колхозен пазар, ул.Георги Бенковски 83
тел. 0894 294955, 0899 560077
http://www.parapetite.info
http://www.parapetite.alle.bg
e - mail: parapeti@dir.bg
http://obiavidnes.com/obiava/96258/aluminievi-parapeti-varna

Maxtel CC-G190VIP
Maxtel CC-G190VIP, цветна камерa, 1000TV Line, варио обектив 6-22mm, IR осветеност до 60m
http://obiavidnes.com/obiava/96104/maxtel-cc-g190vip

Пейка/Маса за пикник
Иновативна пикник маса, изработена от чамово дърво. Третирана с лак, подходяща за градини, паркове и други открити
места.
Приемате ли биткойни? Да приемаме..
При плащане с биткойни доставката се поема от продавача.
Какъв е периода за изработка ?
От 2 до 3 дни
Пейката се изпраща с инструкции за сглабяне.
087 65 11 016
http://obiavidnes.com/obiava/96257/peykamasa-za-piknik

Maxtel CC-G4004PD
Maxtel CC-G4004PD, цветна камерa, 1000TV Line, варио обектив 3.6mm, IR осветеност до 5m
http://obiavidnes.com/obiava/96103/maxtel-cc-g4004pd

Отслабнете с Lipozene
LIPOZENE е най-мощното средство за отслабване в света.Произведен в САЩ този натурален билков
продукт е използван от над 20 милиона хора по света за сваляне на излишните килограми.
С този продукт за отслабване LIPOZENE вие ще свалите от 6 до 12 килограма за 30 дни
и то напълно натурално и безопасно.0889191884
http://obiavidnes.com/obiava/96256/otslabnete-s-lipozene

Отслабнете с Lipovon
Lipovon е един уникален продукт с който всеки ще отслабне.
С Lipovon се очаква за месец да отслабнете от 6 до 10 килограма в някои случаи дори 12 килограма.
Lipovon e продаван вече в над 150 държави по целия свят и е считан, като един от най-качествените
и ефектни билкови продукти за отслабване в света.Вече името Lipovon е познато на всички хора,
които имат проблеми с наднорменото тегло.0889191884
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http://obiavidnes.com/obiava/96255/otslabnete-s-lipovon

Maxtel CC-G809PD
Maxtel CC-G809PD, цветна камерa, 1000TV Line, варио обектив 2.8-12mm, IR осветеност до 40m
http://obiavidnes.com/obiava/96101/maxtel-cc-g809pd

Отслабнете с Лида
Lida Daidaihua - Стара формула или както я знаем Lida Slim, силната лида е най-добрия билков
продукт за много бързо отслабване.Lida Slim е създаден специално за хора, които иската да
отслабнат много бързо и то само за месец от 6 до 12 килограма.Lida Slim 0889191884
http://obiavidnes.com/obiava/96253/otslabnete-s-lida

Немски език - курсове и уроци
Курсове и индивидуални уроци по немски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
- Подготовка по системите на издателство „Хюбер” –Schritte International и Ciel – студенти и възрастни; Planet и
Lagune – деца и ученици.
- 70ч. / 60 мин. за ниво при група; 50ч./60 мин. – индивидуално.
- Издаване на сертификат за всяко ниво, валиден за попълване на Европейски езиков паспорт.
- Удобни офиси в центъра на София, в близост до метростанция.
- Групи от 3 до 8 души.
- Гъвкав график за посещение – през седмицата вечер от 18ч., в събота и неделя.
- Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика всеки вторник от 10 и от 18ч. след предварително
записване!
- Начало на нови групи на всяко 1. и 15.число на месеца съобразно избраните дни.
- Цена: А1/А2 – 350лв. В1/В2 – 370лв. в група; 12лв./60 мин. за ученици до 7кл. и 18лв./60 мин. за ученици от 8 кл.,
студенти и възрастни.
http://obiavidnes.com/obiava/96252/nemski-ezik---kursove-i-uroci

Английски език - курсове и индивидуални уроци
Курсове и индивидуални уроци по английски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
- Подготовка по системите на издателство „Оксфорд” – New English file / Solutions.
- 70ч. / 60 мин. за ниво при група; 50ч./60 мин. – индивидуално.
- Издаване на сертификат за всяко ниво, валиден за попълване на Европейски езиков паспорт.
- Удобни офиси в центъра на София, в близост до метростанция.;
- Групи от 3 до 8 души.
- Гъвкав график за посещение - през седмицата вечер от 18ч., в събота и неделя.
- Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика всеки вторник от 10 и от 18ч. след предварително
записване!
- Начало на нови групи на всяко 1. и 15.число на месеца съобразно избраните дни;
- Цена: А1/А2 – 350лв. В1/В2 – 370лв. в група; 12лв./60 мин. за ученици до 7кл. и 18лв./60 мин. за ученици от 8 кл.,
студенти и възрастни.
http://obiavidnes.com/obiava/96251/angliyski-ezik---kursove-i-individualni-uroci

Италиански език - курсове и индивидуални уроци
Курсове и индивидуални уроци по италиански език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
- Подготовка по системата Progetto Italiano;
- 70ч. / 60 мин. за ниво при група; 50ч./60 мин. – индивидуално.
- Издаване на сертификат за всяко ниво, валиден за попълване на Европейски езиков паспорт.
- Удобни офиси в центъра на София, в близост до метростанция.;
- Групи от 3 до 8 души.
- Гъвкав график за посещение - през седмицата вечер от 18ч., в събота и неделя.
- Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика всеки вторник от 10 и от 18ч. след предварително
записване!
- Начало на нови групи на всяко 1. и 15.число на месеца съобразно избраните дни;
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- Цена: А1/А2 – 350лв. В1/В2 – 370лв. в група; 12лв./60 мин. за ученици до 7кл. и 18лв./60 мин. за ученици от 8 кл.,
студенти и възрастни.
http://obiavidnes.com/obiava/96250/italianski-ezik---kursove-i-individualni-uroci

Френски език - курсове и индивидуални уроци
Курсове и индивидуални уроци по френски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
- Подготовка по систeмата ECHO.
- 70ч. / 60 мин. за ниво при група; 50ч./60 мин. – индивидуално.
- Издаване на сертификат за всяко ниво, валиден за попълване на Европейски езиков паспорт.
- Удобни офиси в центъра на София, в близост до метростанция.;
- Групи от 3 до 8 души.
- Гъвкав график за посещение - през седмицата вечер от 18ч., в събота и неделя.
- Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика всеки вторник от 10 и от 18ч. след предварително
записване!
- Начало на нови групи на всяко 1. и 15.число на месеца съобразно избраните дни;
- Цена: А1/А2 – 350лв. В1/В2 – 370лв. в група; 12лв./60 мин. за ученици до 7кл. и 18лв./60 мин. за ученици от 8 кл.,
студенти и възрастни.
http://obiavidnes.com/obiava/96249/frenski-ezik----kursove-i-individualni-uroci

Испански език - курсове и уроци
Курсове и индивидуални уроци по испански език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
- Подготовка по систeмите Aula Internacional за възрастни и Gente joven за ученици.
- 70ч. / 60 мин. за ниво при група; 50ч./60 мин. – индивидуално.
- Издаване на сертификат за всяко ниво, валиден за попълване на Европейски езиков паспорт.
- Удобни офиси в центъра на София, в близост до метростанция.;
- Групи от 3 до 8 души.
- Гъвкав график за посещение - през седмицата вечер от 18ч., в събота и неделя.
- Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика всеки вторник от 10 и от 18ч. след предварително
записване!
- Начало на нови групи на всяко 1. и 15.число на месеца съобразно избраните дни;
- Цена: А1/А2 – 350лв. В1/В2 – 370лв. в група; 12лв./60 мин. за ученици до 7кл. и 18лв./60 мин. за ученици от 8 кл.,
студенти и възрастни.
http://obiavidnes.com/obiava/96248/ispanski-ezik---kursove-i-uroci

Сигнален СОТ кабел
Сигнален СОТ кабел, 4x 0.22, неекраниран
http://obiavidnes.com/obiava/96092/signalen-sot-kabel

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видео 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/96247/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видео 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/96246/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk
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Преводи и легализация от Нов век-София
Лицензирана агенция за преводи и легализации Нов Век предлага преводи на техническа документация, правни,
медицински, икономически, художествени текстове и други от/на над 30 езика. Заверки на преводи на документи от
чужбина в МВнР и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на актуално състояние на фирми, дипломи, академични справки, нотариални актове,
медицински документи,свидетелства за съдимост, съдебни решения и други във всички държавни институции и
чуждестранни посолства в Република България.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/96245/prevodi-i-legalizaciya-ot-nov-vek-sofiya

Отслабни с Meizitang
Мейзитанг ви препоръчва да спрете с вредните и изтощаващи диети, с досадните упражнения,
общо взето за да отслабнете спрете с глупостите, а пробвайте хапчетата за отслабване
закупени разбира се от нас – така ние ви гарантираме,
че са оригинални и ще имате ефект,
а вие си гарантирате спокойствие и постигнати резултати.0894973232
http://obiavidnes.com/obiava/96244/otslabni-s-meizitang

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/96243/30-50-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/96242/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/96241/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-
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Сигнален СОТ кабел
Сигнален СОТ кабел, 6 x0.22, 100m, eкраниран
http://obiavidnes.com/obiava/96080/signalen-sot-kabel

Отслабнете с Лида
Lida Daidaihua – с тези билкови хапчета за отслабване вие ще свалите значително от теглото си и то само за
месец.Още на първата от приема на Lida стара формула – силна версия или както я знаем Lida Slim,
само за седмица се забелязват видими резултати.http://www.лида.net/ 0897735667
http://obiavidnes.com/obiava/96240/otslabnete-s-lida

"ИЗКУПУВАМЕ" ФИРМИ - ЕООД, ООД, СД, АД, ЕАД със
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час ......

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

+

ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
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 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/96239/izkupuvame-firmi---eood-ood-sd-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-so

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
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 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/96238/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ - АД, ЕАД, ООД, ЕООД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
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.
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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 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/96237/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Работа за 30 мин на ден
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят и изместят вашите
основни.Това,което е нужно е интернет,не повече от 30 минути на ден и абсолютно никаква инвестиция. Ако ви
удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт:
http://hameco4.wix.com/online-business
http://obiavidnes.com/obiava/96236/rabota-za-30-min-na-den

Сигнален СОТ кабел
Сигнален СОТ кабел, 6x 0.22, 100m, неекраниран
http://obiavidnes.com/obiava/96078/signalen-sot-kabel

Сексуални стимуланти
Черната мравка (Black Ant) е един от най-предпочитаните сексуални хапчета известени с това, че действат много добре
на мъжкото либидо, като се изразява с
многократно увеличаване на сексуалното желание, удължена ерекция, вкарва повече кръв в пениса и така той става по
голям и по- твърд от обикновено, предпазва от
преждевременна еякулация, засилва се насладата от сексуален акт. Освен всички тези качества Black Ant е предпочитан,
защото не се наблюдават странични действия.
Черна мравка (Black Ant) е мощен сексуален стимулант, който се използва и при слаба ерекция, сексуално разтройство,
малък пенис 28 лева – 6 таблетки
http://www.erekciq.com/
http://obiavidnes.com/obiava/96235/seksualni-stimulanti

Sunell SN-IPR54/12DN
Sunell SN-IPR54/12DN, 2Mpix, мрежова Day/Night IR камера
http://obiavidnes.com/obiava/96077/sunell-sn-ipr5412dn

Отслабнете с Meizitang
MEIZITANG Е ЕДИН НАИСТИНА УНИКАЛЕН ПРОДУКТ С КОЙТО ВИЕ ЩЕ ОТСЛАБНЕТЕ МНОГО БЪРЗО,
ЛЕСНО И ЕФЕКТИВНО.Meizitang Botanical Slimming е продукта с който ще отслабнете
от 7 до 12 килограма и то за един месец.Ние ви гарантираме, че този билков продукт
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за отслабване Meizitang е използван от милиони хора по света, които имат проблеми с
наднорменото тегло, нот това не е всичко изследвания показват 0889191884
http://obiavidnes.com/obiava/96234/otslabnete-s-meizitang

Аксесоари за iPhone, джаджи и технологични продукти MenGear.bg
Вдъхновете се от някои от нашите идеи за оригинални подаръци за силната половина от населението. MenGear.bg
предлага най-различни технологични и други джаджи подходящи, както за зрели мъже, така и за все още живеещи в
детството момчета.
http://obiavidnes.com/obiava/96233/aksesoari-za-iphone-djadji-i-tehnologichni-produkti-mengearbg

Sunell SN-IPV54/31WDR
Sunell SN-IPV54/31WDR, 3Mpix, 3.3-12mm обектив, Day/Night IR, RJ45, NVMS софтуер
http://obiavidnes.com/obiava/96076/sunell-sn-ipv5431wdr

Bluetooth система за кола Plantronics K100
Bluetooth система за кола Plantronics K100, FM трансмитер, Micro USB
http://obiavidnes.com/obiava/96075/bluetooth-sistema-za-kola-plantronics-k100

Трипод
Трипод, Vanguard ESPOD PLUS 203AB
http://obiavidnes.com/obiava/96110/tripod

Давам под наем-аренда земеделска земя
Давам под наем земеделски земи в землищата на селата:
Асеновград, Алдомировци, Белащица, Бенковски, Благоевград, Блатец, Браниполе, Братя Даскалови , Брестник,
Брестовица, Буковлък, Верен, Веслец, Виница, Войсил, Войводиново, Враца, Гелеменово, Главиница-Силистренско,
Главиница-Пазарджик, Говедаре, Горна Махала, Горни Воден, Горно Александрово, Градина, Граф Игнатиево, Гранит,
Динката, Джигурово, Добровница, Долна Махала, Долни Воден, Драгор, Желязно, Златитрап, Златовръх, Звъничево,
Звездица, Ивайло, Извор, Изгрев-Благоевград, Йоаким Груево, Искра, Исперихово, Ихтиман, Кадиево, Караджово,
Караджалово, Катуница, Козарско, Костиево, Кочево, Костелево, Кричим, Крумово, Куклен, Куртово Конаре, Леново,
Лозен, Ловеч, Лозен-Стара Загора, Лом, Мало Конаре, Марково, Медковец, Мененкьово, Мездра, Милево, Мирово,
Мокрище, Мулдава, Ново- Село, Огняново, Опълченец, Оризари, Осеново, Отец-Кирилово, Павелско, Пазарджик,
Перущица, Питово, Плевен, Пловдив-прослав, Пловдив-Коматево, Пловдив-север, Православен, Първенец, Радиново,
Раднево, Равда, Равнище, Рогош, Руен, Садово, Севлиево, Синитово, Скутаре, Стамболийски, Стара Загора, Строево,
Търняне, Тополчане, Триводици, Труд, Твърдица, Устина, Хасково, Храбрино, Цалапица, Царацово, Церово, Черна гора,
Чешнегирово, Чинтулово, Чурен, Юнаците, Ягодово, Яхиново, Ямбол.
Може да се сключи и дългосрочен договор за наем
GSM: 0887644838
Email: S@APOLLON.NET
http://apollon.net/podnaemzemq.htm
http://obiavidnes.com/obiava/96231/davam-pod-naem-arenda-zemedelska-zemya

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,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение,
фото и видео заснемане,
издирване на биологични родители,
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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/96230/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

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/96229/30-50-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/96228/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/96227/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Чували за строителни отпадъци
Марина Ромеа ЕООД продава чисто нови, неупотребявани полипропиленови чували за събиране и изхвърляне на
строителни отпадъци. След ремонта във вашия дом, офис или вила идва ред на голямото почистване. Струпани камари
от мазилка, изкъртени плочки, прах и всякакви строителни отпадъци от бетон, гипсокартон, тухли, вар и други. Най лесния метод е, когато те се съберат в специални чували и накрая се изхвърлят на сметището. Чувалите са здрави, лесно
се пълнят и транспортират. Издържливи са на триене. Чувалите за строителни отпадъци гарантират здравина и
сигурност за тези, които ги използват.
Цена на чувал за строителни отпадъци: 0,32лв
Ние знаем колко ценно е вашето време. Затова Марина Ромеа Ви предлага да се възползвате от дистанционното
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пазаруване на чували за строителни отпадъци - чрез Интернет, за да можете да извършвате своите покупки директно
от дома си или от офиса по всяко удобно за Вас време - 7 дни в седмицата. При това с удобството без да напускате дома
или офиса си. Фирмата извършва доставки на чували до всеки един град и село в България! Гарантирана експресна
доставка до 24 часа по куриер(ЕКОНТ, СПИДИ, ТИП ТОП КУРИЕР, ЛЕО ЕКСПРЕС, ЕВРОПЪТ) с наложен платеж в
цялата страна до Вашия магазин, офис или дом в удобно за Вас време. Доставката се извършва с 20 процента отстъпка
от куриерската тарифа за всички наши клиенти! Телефон за поръчки и доставка: 0887843478
http://obiavidnes.com/obiava/96226/chuvali-za-stroitelni-otpadyci

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.......................!!!
"ИЗКУПУВАНЕ" И СЪДЕЙСТВИЕ на фирми със задължения, пред фалит и несъстоятелност, от всички райони на
страната.
Консултации, юридическо и счетоводно съдействие на фирми със задължения.
Какво предлагаме на своите клиенти:
- Сделки с търговски предприятия, със финансови юридически проблеми.
- Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед
за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши сътрудници и партньори, за да
Ви освободим за 1 час от юридическа и финансова отговорност.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
PRETOR GROUP INC.
За контакти от цялата страна-тел.0892918797
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://kpd-bg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/96225/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya

КУПУВАМЕ ПРОДАВАМЕ БИЗНЕС ФИРМИ.
"ИЗКУПУВАНЕ" И СЪДЕЙСТВИЕ на фирми със задължения, пред фалит и несъстоятелност, от всички райони на
страната.
Консултации, юридическо и счетоводно съдействие на фирми със задължения.
Какво предлагаме на своите клиенти:
- Сделки с търговски предприятия, със финансови юридически проблеми.
- Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед
за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
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Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши сътрудници и партньори, за да
Ви освободим за 1 час от юридическа и финансова отговорност.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
PRETOR GROUP INC.
За контакти от цялата страна-тел.0892918797
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://kpd-bg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/96224/kupuvame-prodavame-biznes-firmi

ТОП ОФЕРТА №1-ИЗКУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД със задължения,финансови и
юридически проблеми.
"ИЗКУПУВАНЕ" И СЪДЕЙСТВИЕ на фирми със задължения, пред фалит и несъстоятелност, от всички райони на
страната.
Консултации, юридическо и счетоводно съдействие на фирми със задължения.
Какво предлагаме на своите клиенти:
- Сделки с търговски предприятия, със финансови юридически проблеми.
- Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед
за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши сътрудници и партньори, за да
Ви освободим за 1 час от юридическа и финансова отговорност.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
PRETOR GROUP INC.
За контакти от цялата страна-тел.0892918797
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://kpd-bg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/96223/top-oferta-1-izkupuvame-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniyafinansovi-i-yuridicheski-p

КУПУВАМЕ ПРОДАВАМЕ БИЗНЕС ФИРМИ.
"ИЗКУПУВАНЕ" И СЪДЕЙСТВИЕ на фирми със задължения, пред фалит и несъстоятелност, от всички райони на
страната.
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Консултации, юридическо и счетоводно съдействие на фирми със задължения.
Какво предлагаме на своите клиенти:
- Сделки с търговски предприятия, със финансови юридически проблеми.
- Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед
за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши сътрудници и партньори, за да
Ви освободим за 1 час от юридическа и финансова отговорност.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
PRETOR GROUP INC.
За контакти от цялата страна-тел.0892918797
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://kpd-bg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/96222/kupuvame-prodavame-biznes-firmi

ИЗКУПУВАНЕ НА БИЗНЕС-АД ЕАД ООД ЕООД и други със задължения и юридически
проблеми.
"ИЗКУПУВАНЕ" И СЪДЕЙСТВИЕ на фирми със задължения, пред фалит и несъстоятелност, от всички райони на
страната.
Консултации, юридическо и счетоводно съдействие на фирми със задължения.
Какво предлагаме на своите клиенти:
- Сделки с търговски предприятия, със финансови юридически проблеми.
- Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед
за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши сътрудници и партньори, за да
Ви освободим за 1 час от юридическа и финансова отговорност.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
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PRETOR GROUP INC.
За контакти от цялата страна-тел.0892918797
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://kpd-bg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/96221/izkupuvane-na-biznes-ad-ead-ood-eood-i-drugi-sys-zadyljeniya-i-yuridicheski-problem

КУПУВАМЕ ПРОДАВАМЕ БИЗНЕС ФИРМИ.
"ИЗКУПУВАНЕ" И СЪДЕЙСТВИЕ на фирми със задължения, пред фалит и несъстоятелност, от всички райони на
страната.
Консултации, юридическо и счетоводно съдействие на фирми със задължения.
Какво предлагаме на своите клиенти:
- Сделки с търговски предприятия, със финансови юридически проблеми.
- Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед
за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши сътрудници и партньори, за да
Ви освободим за 1 час от юридическа и финансова отговорност.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
PRETOR GROUP INC.
За контакти от цялата страна-тел.0892918797
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://kpd-bg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/96220/kupuvame-prodavame-biznes-firmi

Maxtel CC-G4002W
Maxtel CC-G4002W, цветна мини камерa, 700TV Line, обектив 3.6mm
http://obiavidnes.com/obiava/96156/maxtel-cc-g4002w

ЧЕХИЯ ЗАКОННА РАБОТА С ДОГОВОР ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
ЧЕХИЯ БЕЗ ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНТУРА С ДОГОВОР ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И
СТАЖА СЕ ПРИЗНАВА В БЪЛГАРИЯ. ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства за бирена фабрика,шоколадова
фабрика,европалети,заводи,цехове,фабрики,складове,печатница,пекарна,пералня,завод за авточасти,цех за пакетиране на
кайма,цех за пластмасови бутилки,цех за млечни продукти,цех за боядисване на джанти,цех за ламинат,сервиз за
гуми,лаковна,склад за хранителни продукти,склад за плодове и зеленчуци,склад за перилни препарати,склад за компютърна
техника,склад за парфюми,склад за балатум и много други позиции ТД,осигуровки,заплата 700-750 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
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задължителен.Подсигурени квартири.
контакти на тел- 0886090826

08.03.2015
Гарантирано започване на работа и получаване на възнаграждението. За

http://obiavidnes.com/obiava/96219/chehiya-zakonna-rabota-s-dogovor-po-cheshkoto-zakonodatelstvo

Работа за половин час на ден
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят и изместят вашите
основни.Това, което е нужно е интернет, не повече от 30 минути на ден и абсолютно никаква инвестиция. Ако ви
удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт:
http://hameco4.wix.com/online-business
http://obiavidnes.com/obiava/96217/rabota-za-polovin-chas-na-den

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/96216/30-50-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/96215/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/96214/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Отслабнете с Лида
Lida Daidaihua – с тези билкови хапчета за отслабване вие ще свалите значително от теглото си и то само за
месец.Още на първата от приема на Lida стара формула – силна версия или както я знаем Lida Slim,
само за седмица се забелязват видими резултати.http://www.лида.net/ 0897735667
http://obiavidnes.com/obiava/96213/otslabnete-s-lida

ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ - АД, ЕАД, ООД, ЕООД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
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ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
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 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/96212/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-
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"ИЗКУПУВАМЕ" ФИРМИ - ЕООД, ООД, СД, АД, ЕАД със
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час ......

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

+

ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
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 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
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Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
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 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
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ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ - АД, ЕАД, ООД, ЕООД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
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
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"ИЗКУПУВАМЕ" ФИРМИ - ЕООД, ООД, СД, АД, ЕАД със
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час ......

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

+

ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
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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Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
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 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/96207/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ - АД, ЕАД, ООД, ЕООД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
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,
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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 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/96206/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Английски език – подготовка за матура
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити предлага индивидуална и в малки групи подготовка за матура по английски език . Занятията са
два пъти седмично по 4 учебни часа . Предлагаме и вариант в събота и неделя .
Подготовката включва :
- Работа върху основните умения четене с разбиране , слушане , писане и говорене
- Подготовка върху програмата за Държавен зрелостен изпит .
- Задълбочена работа в областта на граматиката , лексиката и стилистиката , както и върху практическото им
прилагане на предстоящия зрелостен изпит .
- Пробни изпити
- Оценяване и рецензии
Графикът на занятията е съобразен с времето на учениците .
Предлагаме :
Курс от 130 уч. часа
Курс от 90 уч. часа
Курс от 60 уч. часа
Индивидуален курс по учебен план .
Интензивността зависи от показаното от учениците на тест за входящо ниво . Тестът е безплатен и се провежда в
дните от понеделник до петък .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/96205/angliyski-ezik--podgotovka-za-matura

Български език за чужденци – корпоративно обучение
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
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Български език за чужденци
гарантиращо бързо и качествено овладяване на езика .
- индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски
- сръбски
- хърватски
- словенски
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система . Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е
базирана на комуникативния подход и логическото усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен
материал . На курсистите се предоставя комплексно :
• Грамматика
• Фонетика
• Разговор
• Четене
• Слушане
.
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
• общ курс по български
• бизнес курс
• разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по английски ,немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски ,.
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
- Индивидуално обучение в офиса,
- Фирмено обучение във Вашия офис.
- Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/96204/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

Френски език първо ниво- за начинаещи
За повече информация:
GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
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Езикова школа АБИЛИТИ организира обучение по Френски език първо ниво- за начинаещи индивидуално и в малки групи..
График на занятията : стобразно времето ба курсистите
В учебния план са включени аудио и видео уроци.
Продължителност :30 учебни часа – два месеца
Цена 210 лева В посоченага цена за курса са включени учебните материали .
Учебна система – Campus 1
Предлагаме работа в малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
Възможност за разсрочено плащане и различни видове отстъпки.
За повече информация:
GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/96203/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

Английски език - корпоративно обучение
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Английски
гарантиращо бързо и качествено овладяване чуждия език .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
обучението обхваща :
- всички нива – общ английски от Elementary до Advanced по 50 учебни часа за всяко ниво .
Занятията се провеждат два пъти седмично по два или три учебни часа , в зависимост от създадения учебен план-график
.
- Бизнес английски - всички нива - по 50 учебни часа за всяко ниво
- Разговорни езикови курсове за поддържане на постигнатата езикова компетентност.
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски , български език
за чужденци .
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
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Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/96202/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

КУПУВАМЕ ПРОДАВАМЕ БИЗНЕС ФИРМИ.......\\\
"ИЗКУПУВАНЕ" И СЪДЕЙСТВИЕ на фирми със задължения, пред фалит и несъстоятелност, от всички райони на
страната.
Консултации, юридическо и счетоводно съдействие на фирми със задължения.
Какво предлагаме на своите клиенти:
- Сделки с търговски предприятия, със финансови юридически проблеми.
- Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед
за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши сътрудници и партньори, за да
Ви освободим за 1 час от юридическа и финансова отговорност.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
PRETOR GROUP INC.
За контакти от цялата страна-тел.0892918797
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://kpd-bg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/96201/kupuvame-prodavame-biznes-firmi

"ИЗКУПУВАНЕ" И СЪДЕЙСТВИЕ на фирми със задължения, пред фалит и несъстоятелност,
от всички райони на страната.
"ИЗКУПУВАНЕ" И СЪДЕЙСТВИЕ на фирми със задължения, пред фалит и несъстоятелност, от всички райони на
страната.
Консултации, юридическо и счетоводно съдействие на фирми със задължения.
Какво предлагаме на своите клиенти:
- Сделки с търговски предприятия, със финансови юридически проблеми.
- Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед
за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
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След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши сътрудници и партньори, за да
Ви освободим за 1 час от юридическа и финансова отговорност.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
PRETOR GROUP INC.
За контакти от цялата страна-тел.0892918797
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://kpd-bg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/96200/izkupuvane-i-sydeystvie-na-firmi-sys-zadyljeniya-pred-falit-i-nesystoyatelnost

Отслабни с Meizitang
Мейзитанг ви препоръчва да спрете с вредните и изтощаващи диети, с досадните упражнения,
общо взето за да отслабнете спрете с глупостите, а пробвайте хапчетата за отслабване
закупени разбира се от нас – така ние ви гарантираме,
че са оригинални и ще имате ефект,
а вие си гарантирате спокойствие и постигнати резултати.0894973232
http://obiavidnes.com/obiava/96199/otslabni-s-meizitang

Сексуални стимуланти
Виагра - Това са сини таблетки с активно вещество Sildenafil. Всяка таблетка съдържа 100 мг от Силденафил.
Основните и характерни функции на синьото хапче Виагра са да подпомогнат да разширят кръвоносните съдове на
пениса, като навлезе повече кръв в него.
Това води до качествена и здрава ерекция.Sildenafil e сексуалния медикамент използван за мъжката полова мощ. Ефекта
се получава при физическо действие по-време на
полов акт - 24 лв. - 4 бр. http://www.erekciq.com/
http://obiavidnes.com/obiava/96198/seksualni-stimulanti

Възможност за допълнителни доходи
Интернет е безкрайно пространство предлагащо изключително голям брой възможности за всичко и всеки. Ако не искате
шеф над главата и имате желание да си помогнете финансово, ви предлагам възможност за изкарване на допълнителни
доходи без да е необходима инвестиция. За повече подробности посетете сайт:
http://hameco4.wix.com/online-business
http://obiavidnes.com/obiava/96197/vyzmojnost-za-dopylnitelni-dohodi

Отслабнете с Лида
Lida Daidaihua - Стара формула или както я знаем Lida Slim, силната лида е най-добрия билков
продукт за много бързо отслабване.Lida Slim е създаден специално за хора, които иската да
отслабнат много бързо и то само за месец от 6 до 12 килограма.Lida Slim 0889191884
http://obiavidnes.com/obiava/96196/otslabnete-s-lida

оНЛАЙН МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОРА РЪКА GTN fashion
Маркови дрехи на цени от 3 до 30 лв.За малко пари гардероба си смении се усмихни в пролетните дни.Дрехите са във вида
,в който са представени на снимките.Много от тях са нови с етикет. За всякакви размери тоалет ще се намери.Всеки ден
ще намерите нова промоция на страниците на сайта ни www.gtnfashion.com
http://obiavidnes.com/obiava/96195/onlayn-magazin-za-drehi-vtora-ryka--gtn-fashion
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30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/96194/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Елегантен дамски часовник
Уникален дамски часовник,ръчен.
Часовник реплика
http://obiavidnes.com/obiava/96193/eleganten-damski-chasovnik

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видео 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/96192/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видео 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/96191/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Отслабнете с Lipozene
LIPOZENE е най-мощното средство за отслабване в света.Произведен в САЩ този натурален билков
продукт е използван от над 20 милиона хора по света за сваляне на излишните килограми.
С този продукт за отслабване LIPOZENE вие ще свалите от 6 до 12 килограма за 30 дни
и то напълно натурално и безопасно.0889191884
http://obiavidnes.com/obiava/96190/otslabnete-s-lipozene

Отслабнете с Lipovon
Lipovon е един уникален продукт с който всеки ще отслабне.
С Lipovon се очаква за месец да отслабнете от 6 до 10 килограма в някои случаи дори 12 килограма.
Lipovon e продаван вече в над 150 държави по целия свят и е считан, като един от най-качествените
и ефектни билкови продукти за отслабване в света.Вече името Lipovon е познато на всички хора,
които имат проблеми с наднорменото тегло.0889191884
http://obiavidnes.com/obiava/96189/otslabnete-s-lipovon

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/96188/30-50-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/96187/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/96186/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Отслабни с Meizitang
Черната мравка (Black Ant) е един от най-предпочитаните сексуални хапчета известени с това, че действат много добре
на мъжкото либидо, като се изразява с
многократно увеличаване на сексуалното желание, удължена ерекция, вкарва повече кръв в пениса и така той става по
голям и по- твърд от обикновено, предпазва от
преждевременна еякулация, засилва се насладата от сексуален акт. Освен всички тези качества Black Ant е предпочитан,
защото не се наблюдават странични действия.
Черна мравка (Black Ant) е мощен сексуален стимулант, който се използва и при слаба ерекция, сексуално разтройство,
малък пенис 28 лева – 6 таблетки
http://www.erekciq.com/
http://obiavidnes.com/obiava/96185/otslabni-s-meizitang

Сексуални стимуланти
Черната мравка (Black Ant) е един от най-предпочитаните сексуални хапчета известени с това, че действат много добре
на мъжкото либидо, като се изразява с
многократно увеличаване на сексуалното желание, удължена ерекция, вкарва повече кръв в пениса и така той става по
голям и по- твърд от обикновено, предпазва от
преждевременна еякулация, засилва се насладата от сексуален акт. Освен всички тези качества Black Ant е предпочитан,
защото не се наблюдават странични действия.
Черна мравка (Black Ant) е мощен сексуален стимулант, който се използва и при слаба ерекция, сексуално разтройство,
малък пенис 28 лева – 6 таблетки
http://www.erekciq.com/
http://obiavidnes.com/obiava/96184/seksualni-stimulanti

ЧЕХИЯ - СКЛАДОВИ РАБОТНИЦИ И ЕЛЕКТРОКАРИСТИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Складови работници и електрокаристи за Чехия без посредници в България :
- заплата 800 – 1100 евро .
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- 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/96183/chehiya---skladovi-rabotnici-i-elektrokaristi-bez-posrednici

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/96182/chehiya---stroiteli-i-zavarchici-bez-posrednici

ЧЕХИЯ - НАБИРА РАБОТНИЦИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Работници за Чехия без посредници в България - мъже , жени , семейства до 55 години :
- Складови работници : пакетиране и сортиране на хранителни и нехранителни продукти .
- Заводи за производство на пластмасови изделия , за перилни и почистващи препарати .
- Селско стопанство и животновъдство .
- Пивоварни заводи : "Козел" , " Гамбринус ", " Старопрамен " , " Крушовице”.
- Цехове за сандвичи и салати , фабрики за парфюми и бисквити , цех за кисело мляко , завод за шоколад .
- Складове на Кауфланд, Билла, Теско, Глобус, Алберт , Лидл .
- Птицекланица , фабрика за пастет .
- Строителство широкоспектърен профил .
- Общи работници в строителството .
- Заварчици на СО2 , аргон , електрод .
- Шлосери .
- Ел. техници .
- Електрокаристи .
Заплата от 700 – 1400 евро , в зависимост от позицията. Трудов договор , социални и здравни осигуровки по чешкото
законодателство поети от работодателя, които се признават и в България. Седмичен аванс от 40 - 60 евро, заплатата
е на следващия месец от 10 - 20 число за предходния . Не се изисква опит и владеенето на език . Осигурена квартира ,
към някои от позициите е безплатна. Работата не е сезонна , а постоянна . Готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39 , 00420 777 073 926
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/96181/chehiya---nabira-rabotnici-bez-posrednici

Отслабнете с Лида
Lida Daidaihua – с тези билкови хапчета за отслабване вие ще свалите значително от теглото си и то само за
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месец.Още на първата от приема на Lida стара формула – силна версия или както я знаем Lida Slim,
само за седмица се забелязват видими резултати.http://www.лида.net/ 0897735667
http://obiavidnes.com/obiava/96180/otslabnete-s-lida

"ИЗКУПУВАМЕ" ФИРМИ - ЕООД, ООД, СД, АД, ЕАД със
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час ......

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

+

ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
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
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ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/96179/izkupuvame-firmi---eood-ood-sd-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-so

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
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
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гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/96178/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ - АД, ЕАД, ООД, ЕООД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
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
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актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/96177/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

"ИЗКУПУВАМЕ" ФИРМИ - ЕООД, ООД, СД, АД, ЕАД със
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час ......

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

+

ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
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реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/96176/izkupuvame-firmi---eood-ood-sd-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-so

ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ - АД, ЕАД, ООД, ЕООД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
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 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/96175/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Работа за 30 мин на ден
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят и изместят вашите
основни.Това, което е нужно е интернет, не повече от 30 минути на ден и абсолютно никаква инвестиция. Ако ви
удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт:
http://hameco4.wix.com/online-business
http://obiavidnes.com/obiava/96174/rabota-za-30-min-na-den

Отслабнете с Лида
Lida Daidaihua - Стара формула или както я знаем Lida Slim, силната лида е най-добрия билков
продукт за много бързо отслабване.Lida Slim е създаден специално за хора, които иската да
отслабнат много бързо и то само за месец от 6 до 12 килограма.Lida Slim 0889191884
http://obiavidnes.com/obiava/96173/otslabnete-s-lida

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/96172/30-50-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/
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http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/96171/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/96170/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Безпрахово циклене на естествен паркет Стара Загора
Фирма Акция 2010 предлага следните услуги за градовете Стара Загора, Раднево, Нова Загора, Казанлък, Чирпан:
Редене с лепене на паркет
Пренареждане на паркет
Циклене на паркет Стара Загора - лакиран с еднокомпонентни уретанови, полиуретанови, алкидни, полиестерни лакове,
грундове, паркетин, паркетол
Циклене на паркет Стара Загора - лакиран с реактивен лак, двукомпонентен лак, лак на водна основа, водно стъкло
Циклене след пренареждане
Циклене на паркет, лакиран с лак Берщайн, маслен лак, безир
Циклене на паркет лакиран с блажна боя
Фугиране на паркет
Междинно шлайфане
Редене на скара за дюшеме
Редене на дюшеме
Редене на дюшеме с лепене /дъбово/
Редене на ламиниран паркет
Циклене на дюшеме
Циклене на дюшеме - лакирано с реактивен лак, двукомпонентен лак, лак на водна основа и т.н.
Циклене + лакиране на первази
Монтиране на дървени первази
Монтиране ПВЦ первази
Монтаж на метални лайсни
Поставяне на оsв плоскости
БЕЗПЛАТЕН ОГЛЕД!
http://obiavidnes.com/obiava/96169/bezprahovo-ciklene-na-estestven-parket-stara-zagora

Циклене на паркет Бургас
Циклене, редене, шлайфане на паркет и дюшеме Бургас, Поморие, Слънчев бряг, Несебър, Созопол, Лозенец
Фирма Акция 2010 извършва професионално, безпрахово циклене на естествен паркет и дюшеме с нови напълно
безпрахови дискови и лентови машини. Нашата цел е да отговорим на нуждите и на най-взискателните клиенти на
достъпни цени. Благодарение на дългогодишния си опит, отлични експертни умения и модерно оборудване, ние предлагаме
висококачествени услуги с отлични естетически резултати. Така изградихме нашата безупречна репутация, като по
този начин насърчихме предишните наши клиенти да ни препоръчват на своите приятели. В същото време, работим
отговорно и надеждно, с точно спазване на установения график.
http://obiavidnes.com/obiava/96168/ciklene-na-parket-burgas

Циклене на паркет Пловдив
Професионално, безпрахово циклене на естествен паркет и дюшеме с последен модел лентови и дискови машини Bona.
Фирма Акция 2010 предлага безпрахово циклене на естествен паркет, лакиране, редене и фугиране и безплатна
консултация с екип от професионалисти. Работим без почивен ден. Нашите професионалисти с дългогодишен опит в
тази дейност гарантират безупречен резултат. Заповядайте в офиса ни, за да се уверите в качеството на мострите от
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естествен паркет. Разполагаме и с пълна гама от лакове, чрез които Вашият под ще се превърне в огледало на дома Ви.
http://obiavidnes.com/obiava/96167/ciklene-na-parket-plovdiv

Циклене на паркет Пловдив
Професионално, безпрахово циклене на естествен паркет и дюшеме с последен модел лентови и дискови машини Bona.
Фирма Акция 2010 предлага безпрахово циклене на естествен паркет, лакиране, редене и фугиране и безплатна
консултация с екип от професионалисти. Работим без почивен ден. Нашите професионалисти с дългогодишен опит в
тази дейност гарантират безупречен резултат. Заповядайте в офиса ни, за да се уверите в качеството на мострите от
естествен паркет. Разполагаме и с пълна гама от лакове, чрез които Вашият под ще се превърне в огледало на дома Ви.
http://obiavidnes.com/obiava/96166/ciklene-na-parket-plovdiv

Корпоративно обучение по английски ,български , немски , руски
За повече информация :.
Телефон за контакти 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира
Чуждоезиково обучение по :
Английски,
български език за чужденци
Немски
френски,
руски,
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
Бизнес английски - всички нива
Разговорни езикови курсове по посочените езици
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме също и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти: 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/96165/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--nemski--ruski

Болгарский язык для иностранцев
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. 0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Школа иностранных языков АБИЛИТИ организует индивидуальное и групповое обучение по болгарскому языку для
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русскоговорящих . Обучение проводится на русском языке. Наши занимания от начального уровня (А1) до уровня эксперта
(С2).
Если Вы ведете бизнес в Болгарии, купили недвижимость, ездите на отдых, то обязательно нужно говорить на
болгарском .
В процессе обучения на курсах болгарского языка Вы сможете не только изучить язык, но и познакомиться с
особенностями, нравом и бытом болгарского народа.
Интересно изучать язык, с которым есть общий алфавит и в котором слова читаются так же, как у русского, но имеют
другое значение.
На курсах происходит ознакомление курсистов с общественными, культурными, экономическими и историческими
реалиями Болгарии, с целью максимально комфортной и быстрой адаптации в языковой среде.
Для обучения Вам не надо покупать учебник , т.к. наша школа предлагает свою систему обучения и методику.
Наша методика , которая предлагаем -очень современяя и актуальная . Она
заключается в совмещении коммуникативного подхода с логическим и естественным освоением необходимого
лексико-грамматического и фонетического материала .
Обучение предусматривает комплекс аспектов:
• Грамматика
• Фонетика
• Практика речи
• Чтение
• Аудирование
При индивидуальном обучении, методика выстраивается с учетом Ваших пожеланий. Индивидульное обучение может
проводиться в офисе курсиста в удобное для Вас время.
Школа Абилити предлагает несколько программ обучения на курсах болгарского языка:
• общий курс болгарского
• курс делового болгарского
• разговорный курс для усовершенствования навыков владения болгарским языком .
Длительность каждого уровня обучения 20 академических часов (2 месяца).
По окончании программы выдается свидетельство, с указанием курса и количества часов.
Учебные пособия входят в цену курса обучения.
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. 0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/96164/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити предлага групово и индивидуално обучение по английски, немски , френски и руски за всички нива.
Подготовка за сертификати .
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
3 месеца /неинтензивен курс/,
1 месец /интензивен курс/
Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Цена от 100 лв. на ниво.
Посещенията са
2 пъти в седмицата по 3 уч. часа - от понеделник до петък
съботно-неделен вариант.
Курсовете са съобразени със свободното време на обучаващите се.

Страница 123/135

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

08.03.2015

Предлагаме и индивидуално обучение. Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително
съставен учебен план.
Предлагаме
- съвременно оборудвани учебни зали,
квалифицирани преподаватели
-отлични възможности за обучение
Удостоверение за покрито ниво
Безплатни тестове
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел. 0878 46 74 29
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/96163/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.......................!!!
Изкупуваме активи на фирми преди изпадане във фалит или несъстоятелност.
Търговско право
› Сделки с търговски предприятия.
› Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
› Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ-ЕООД ООД-Чл. 129.(1)(2) Чл. 130. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления, съдебни изпълнения, задължения по ДДС, ЗКПО и др. или просто сте задлъжнели към
доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентно съдействие.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма , ново седалище и адрес за кореспонденция - извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Освобождаваме Ви от финансова,Юридическа и Солидарна отговорност.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
.
PRETOR GROUP INC.
За контакти от цялата страна-тел.0892918797
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://kpd-bg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/96162/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya

КУПУВАМЕ ПРОДАВАМЕ БИЗНЕС ФИРМИ.
Изкупуваме активи на фирми преди изпадане във фалит или несъстоятелност.
Търговско право
› Сделки с търговски предприятия.
› Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
› Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ-ЕООД ООД-Чл. 129.(1)(2) Чл. 130. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН.
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Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления, съдебни изпълнения, задължения по ДДС, ЗКПО и др. или просто сте задлъжнели към
доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентно съдействие.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма , ново седалище и адрес за кореспонденция - извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Освобождаваме Ви от финансова,Юридическа и Солидарна отговорност.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
.
PRETOR GROUP INC.
За контакти от цялата страна-тел.0892918797
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://kpd-bg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/96161/kupuvame-prodavame-biznes-firmi

Отслабни с Meizitang
MEIZITANG Е ЕДИН НАИСТИНА УНИКАЛЕН ПРОДУКТ С КОЙТО ВИЕ ЩЕ ОТСЛАБНЕТЕ МНОГО БЪРЗО,
ЛЕСНО И ЕФЕКТИВНО.Meizitang Botanical Slimming е продукта с който ще отслабнете
от 7 до 12 килограма и то за един месец.Ние ви гарантираме, че този билков продукт
за отслабване Meizitang е използван от милиони хора по света, които имат проблеми с
наднорменото тегло, нот това не е всичко изследвания показват 0889191884
http://obiavidnes.com/obiava/96160/otslabni-s-meizitang

Възможност за допълнителни доходи
Интернет е безкрайно пространство предлагащо изключително голям брой възможности за всичко и всеки. Ако не искате
шеф над главата и имате желание да си помогнете финансово, ви предлагам възможност за изкарване на допълнителни
доходи без да е необходима инвестиция. За повече подробности посетете сайт:
http://hameco4.wix.com/online-business
http://obiavidnes.com/obiava/96159/vyzmojnost-za-dopylnitelni-dohodi

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/96158/30-50-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/96157/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Печат на рекламни материали - Printbg.org
Страница 125/135

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

08.03.2015

Предпечатна подготовка и качествен печат на брошури, визитки, плакати, диплени, покани, картички, стикери,
разпечатки, печатни рекламни материали, календари, папки. Достъпни цени, точност и прецизност от Печатница
Принт и Прес медия.
http://obiavidnes.com/obiava/96155/pechat-na-reklamni-materiali---printbgorg

Продавам земеделска земя в област Пловдив-Пазарджик
Продавам парцели и земеделски земи до регулация или на асфалт в общини: Пловдив, Пазарджик, Родопи, Марица,
Асеновград, Кричим, Куклен, Лъки, Перущица, Първомай, Садово, Стамболийски, в землищата на: Асеновград,
Алдомировци, Белащица, Бенковски, Благоевград, Блатец, Браниполе, Братя Даскалови , Брестник, Брестовица, Буковлък,
Верен, Веслец, Виница, Войсил, Войводиново, Враца, Гелеменово, Главиница-Силистренско, Главиница-Пазарджик,
Говедаре, Горна Махала, Горни Воден, Горно Александрово, Градина, Граф Игнатиево, Гранит, Динката, Джигурово,
Добровница, Долна Махала, Долни Воден, Драгор, Желязно, Златитрап, Златовръх, Звъничево, Звездица, Ивайло, Извор,
Изгрев-Благоевград, Йоаким Груево, Искра, Исперихово, Ихтиман, Кадиево, Караджово, Караджалово, Катуница,
Козарско, Костиево, Кочево, Костелево, Кричим, Крумово, Куклен, Куртово Конаре, Леново, Лозен, Ловеч, Лозен-Стара
Загора, Лом, Мало Конаре, Марково, Медковец, Мененкьово, Мездра, Милево, Мирово, Мокрище, Мулдава, Ново- Село,
Огняново, Опълченец, Оризари, Осеново, Отец-Кирилово, Павелско, Пазарджик, Перущица, Питово, Плевен,
Пловдив-прослав, Пловдив-Коматево, Пловдив-север, Православен, Първенец, Радиново, Раднево, Ракитово, Равда,
Равнище, Рогош, Руен, Садово, Севлиево, Синитово, Симеоновец, Скутаре, Стамболийски, Стара Загора, Строево,
Търняне, Тополчане, Триводици, Труд, Твърдица, Устина, Хасково, Храбрино, Цалапица, Царацово, Церово, Черна гора,
Чешнегирово, Чинтулово, Чурен, Юнаците, Ягодово, Яхиново, Ямбол.
GSM: 0887644838
Email: S@APOLLON.NET
http://www.apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/96154/prodavam-zemedelska-zemya-v-oblast-plovdiv-pazardjik

Новини от Пловдив - Plovdivweek.com
PlovdivWeek.com - Новинарският сайт на Пловдив. Актуални новини и информация за Пловдив. Информирайте се за
случващото се в Пловдив и региона.
http://obiavidnes.com/obiava/96153/novini-ot-plovdiv---plovdivweekcom

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/96152/30-50-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/
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http://obiavidnes.com/obiava/96151/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

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/96150/idealniyat-nachin-da-pechelite-do-30-50-leva-dnevno-pravi-pari-prez-svobodnoto-si-v

ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/96149/dohodna-nadomna-rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/96148/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

"ИЗКУПУВАМЕ" ФИРМИ - ЕООД, ООД, СД, АД, ЕАД
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час

със

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

+

ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
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ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
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 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/96147/izkupuvame-firmi---eood-ood-sd-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-so

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
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ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
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 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/96146/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

"ИЗКУПУВАМЕ" ФИРМИ - ЕООД, ООД, СД, АД, ЕАД със
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час ......

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

+

ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
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 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/96145/izkupuvame-firmi---eood-ood-sd-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-so

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
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 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/96144/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ - АД, ЕАД, ООД, ЕООД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
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Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
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 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/96143/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Уникален дамски часовник реплика
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Уникален дамски часовник,ръчен.
Часовник реплика, механичен, стоманен корпус, минерално стъкло против надраскване
връзка:0888873880
Всеки клиент използва 20% отстъпка на доставката по с куриерска фирма Еконт.
Всеки клиент има опция да прегледа и тества часовника преди да го заплати.
Уникален дамски часовник. тел за връзка:0888873880

и кожена каишка. тел за

http://obiavidnes.com/obiava/96142/unikalen-damski-chasovnik-replika

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.
Гаранцията която поемаме е една
календарна година.
За повече информация посетете
нашият сайт: www.inkubatorbg.alle.bg , или се
обадете на 0888291498, Skype - krasi0012.
http://obiavidnes.com/obiava/96141/predlagame-inkubatori

Отслабнете с Лида
Lida Daidaihua - Стара формула или както я знаем Lida Slim, силната лида е най-добрия билков
продукт за много бързо отслабване.Lida Slim е създаден специално за хора, които иската да
отслабнат много бързо и то само за месец от 6 до 12 килограма.Lida Slim 0889191884
http://obiavidnes.com/obiava/96140/otslabnete-s-lida

Готови ли сте за войната наречена бизнес?
Основи на маркетинга,Икономика на малката и средна фирма,Управление на малката и средна фирма,Обслужване на
клиенти в търговията,Управление в условията на криза,Ценова политика, цени и ценообразуване, Разработване и
управление на инвестиционен проект,Рекламата на малката и средна фирма,Успешно развитие на малък и среден
магазин,Бизнес комуникации и кореспонденция,Подбор и оценка на персонала в малката и средна фирма,Ръководител на
НАСРР екип и други.
Формати на обученията – присъствено, дистанционно и видео обучение.
Академия ЕЛЕА - Център WISDOM
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/96134/gotovi-li-ste-za-voynata-narechena-biznes

Курсове по счетоводство и планиране
Двустранно
счетоводство,
Едностранно
счетоводство,Оперативни
счетоводители,Счетоводство
за
мениджъри,Счетоводство за самоосигуряващите се, Направи си сметката,Предотвратяване на измамите в
счетоводството, Ценова политика, ценообразуване и цени и други.
Формат на обучението – дистанционно.
Академия ЕЛЕА - Център WISDOM
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
Ние правим счетоводството лесно и разбираемо за всички.
http://obiavidnes.com/obiava/96133/kursove-po-schetovodstvo-i-planirane

Улеснена процедура за придобиване на професионална квалификация
Погрижи се за себе си! Ако имаш стаж, но нямаш документ за професионална квалификация, Академия ЕЛЕА ще
съдейства за придобиване на професионална квалификация при доказан трудов стаж.
Академия ЕЛЕА - Център “WISDOM”
За подробности - www.elea.bg
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и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/96132/ulesnena-procedura-za-pridobivane-na-profesionalna-kvalifikaciya

Курсове по хотелиерство,ресторантьорство и туризъм
Мениджмънт в туризма,Мениджмънт на селския туризъм,Кухнята и сервирането в малкия ресторант,Обслужващия
персонал в туристическия сектор,Организация в производството на храни и напитки,Организация в производството на
хляб,хлебни и сладкарски изделия,Организация на обслужването в хотелиерството,Производство на кулинарни изделия и
напитки,Обслужване на заведения в обществено хранене,Организация на туризма и свободното време,Селски
туризъм,Екскурзоводско обслужване,Туристическа анимация и др.
Формат на обучението – дистанционно.
Академия ЕЛЕА - Център WISDOM
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/96131/kursove-po-hotelierstvorestorantyorstvo-i-turizym

Професионално дистанционно обучение
Бизнес
–
услуги,Сътрудник
в
малък
и
среден
бизнес,Офис–мениджър,Офис–секретар,Икономика
и
мениджмънт,Посредник
на
трудовата
борса,Сътрудник
социални
дейности,Еколог,Хотелиерство,Ресторантьорство,Туризъм и др.
Провежданите дистанционни обучения са по утвърдени от НАПОО учебни програми.
Формат на обучението – дистанционно.
Академия ЕЛЕА - Център WISDOM
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/96130/profesionalno-distancionno-obuchenie

Електронни бидета
Компютъризирана седалка с биде за тоалетна - Универсална седалка с биде (японско биде) за стандартна тоалетна
чиния. Измива ви с пречистена посредством антибактериални филтри топла вода, подгрява седалката - осигурява висока
лична хигиена, здраве и комфорт за цялото семейство. Сега на промоция. Вижте подробности в е-магазина
www.TehnoMag.net или на тел. 02/8298504, 02/4224228 или 0884386878
http://obiavidnes.com/obiava/96128/elektronni-bideta

Уред за Сребърна вода "Volcano Dr. Silver 101+"
Създаден по разработка на НАСА - САЩ, уредът е предназначен за подобряване състоянието при повече от 100
труднолечими заболявания, за дезинфекция на вода с неизвестен произход и много други положителни ефекти за
човешкото здраве. Сребърните йони във водата (сребърна вода) са сигурна защита срещу повече от 700 вида вируси и
бактерии, гъбички и паразити, от които страдат една трета от хората на планетата. Предлагаме многофункционален
уред за добиване на сребърна вода, който едновременно с процеса на отделяне на сребърни йони, осигурява магнитна
обработка и структуриране на водата за постигане на максимален биологичен ефект. Напълно дезинфикцирана и полезна
вода за пиене от всякаква чешма можете да си приготвите за по-малко от 1 минута. Малко по-дълго се приготвя
по-концентрирана сребърна вода за ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини,
висока температура; гастрити, хранителни отравяния, дезинтерии; кожни болести, изгаряния; дезинфекция и
обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи и др.
Доверете се на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/96127/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

Инфрачервена лампа за нагревки Philips 150W
Инфрачервена лампа за нагревки Philips 150W – служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни
заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и невралгии. Инфрачервената лампа Philips е оптимизирана за
облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът, прасец или врат, както и за облекчение при обикновени
настинки. Лампата може да се използва за терапевтични облъчвания, в козметични салони, детски градини, промишлени
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предприятия, а така също и в домашни условия. Употребата на инфрачервената лампа способства за повишаване на
защитните сили на организма и устойчивостта му към инфекциозни, простудни, костно-ставни заболявания и др.
Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.Tehnomag.net или на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/96126/infrachervena--lampa-za-nagrevki-philips-150w

Йонизатор с озонатор от ТехноМаг
Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода – последно поколение технология за пречистване и
стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на
хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и
медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки, детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/96125/yonizator-s-ozonator-ot-tehnomag

Домашен дестилатор за вода
Домашен дестилатор за вода - за ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най-чистата вода
на планетата) за пиене, за готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители), за автомобилни акумулатори и
т.н. Производителност 1 л/час. С едно зареждане можете да пречистите максимално 3,5 л вода. Цена: 289 лв. с ДДС. Две
години гаранция. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/96124/domashen-destilator-za-voda

Озонатор за хладилник
Пречиства въздуха и предпазва от смесване на миризми и вмирисване на хладилника. Стерилизира и удължава в пъти
срока на съхранение на зеленчуците и плодовете. Разгражда пестицидите, убива бактериите. Заема минимално място колкото едно бурканче сладко, но прави чудеса – Вашият хладилник се превърща в нов модел „БИО”. Цена: 33,90 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/96123/ozonator-za-hladilnik
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