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Инкубатори - ниски цени, позвъни и затвори
ПОЗВЪНИ И ЗАТВОРИ - Ние ще Ви се обадим!
Инкубатор полуавтоматичен 40 бр. яйца, аналогов теморегулатор 95 лв.
Инкубатор полуавтоматичен 60 бр. яйца, аналогов теморегулатор 145 лв.
Инкубатор полуавтоматичен 80 бр. яйца, аналогов теморегулатор 175 лв.
Инкубатор автоматичен 40бр. яйца, аналогов теморегулатор 145 лв.
Инкубатор автоматичен 60бр. яйца, аналогов теморегулатор 175 лв.
Инкубатор полуавтоматичен 40 бр. яйца,снабден с прецизен терморегулатор с PIC контролер и дисплей (плюс- минус 0,1
градуса) 145 лв.
Инкубатор полуавтоматичен 60 бр. яйца,снабден с прецизен терморегулатор с PIC контролер и дисплей (плюс- минус 0,1
градуса) 175 лв.
Инкубатор автоматичен 40 бр. яйца,снабден с прецизен терморегулатор с PIC контролер и дисплей(плюс- минус 0,1
градуса) 175 лв.
Инкубатор автоматичен 60 бр. яйца,снабден с прецизен терморегулатор с PIC контролер и
дисплей(плюс- минус 0,1 градуса) 195лв.
Терморегулатор - аналогов 35 лв.
Тррморегулатор - PIC контролер 49 лв.
Реле за време - аналогово (включва и изключва моторчето, което върти яйцата) 35 лв.
Реле за време - PIC контролер(включва и изключва моторчето, което върти яйцата) 49 лв.
Доставка с ЕКОНТ - ползвате 20% отстъпка!!
ДОБРИЯ СТОПАНИН МИСЛИ ОТ РАНО!
http://obiavidnes.com/obiava/96518/inkubatori----niski-ceni-pozvyni-i-zatvori

Prestigio Grace X3 (син)
Prestigio Grace X3 (син), GPS, поддържа 2 sim карти, 4.5" (11.43 cm) сензорен IPS екран, четири-ядрен MediaTek MT6582M
1.30 GHz, 1GB RAM, 8GB памет (+microSD слот), 8 & 5Mpix camera, Android 4.4, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/96657/prestigio-grace-x3-sin

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/96991/30-50-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/96990/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
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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/96989/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

21.5" (54.61 cm) HP ProOne 400 G1 (G9D91EA)
21.5" (54.61 cm) HP ProOne 400 G1 (G9D91EA), дву-ядрен Intel Pentium G3220T 2.6GHz, сензорен мулти-тъч FULL HD LED
екран, 4GB, 500GB 7200 rpm, 2x USB3.0, Free DOS, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/96988/215-5461-cm-hp-proone-400-g1-g9d91ea

21.5" (54.61 cm) HP ProOne 400 G1 (G9D92EA)
21.5" (54.61 cm) HP ProOne 400 G1 (G9D92EA), дву-ядрен Intel Core i3 4130T 2.90GHz, сензорен мулти-тъч FULL HD LED
екран, 4GB, 500GB 7200 rpm, 2x USB3.0, Free DOS, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/96987/215-5461-cm-hp-proone-400-g1-g9d92ea

Eaton PW 9155-12I-N-15-64x7Ah-MBS
Eaton PW 9155-12I-N-15-64x7Ah-MBS, 12000 VA, 10800W, On-Line
http://obiavidnes.com/obiava/96986/eaton-pw-9155-12i-n-15-64x7ah-mbs

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/96985/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
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/96984/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

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/96983/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

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/96982/sigurna-rabota
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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/96981/vyzmojnost-za-dopylnitelni-dohodi

Eaton PW 9155-12I-N-20-64x9Ah-MBS
Eaton PW 9155-12I-N-20-64x9Ah-MBS, 12000 VA, 10800W, On-Line
http://obiavidnes.com/obiava/96980/eaton-pw-9155-12i-n-20-64x9ah-mbs

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/96979/30-50-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/96978/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/96977/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Eaton PW 9155-15I-N-10-64x7Ah-MBS
Eaton PW 9155-15I-N-10-64x7Ah-MBS, 15000VA, 13500W, ON-Line
http://obiavidnes.com/obiava/96976/eaton-pw-9155-15i-n-10-64x7ah-mbs

Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАНЕ 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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
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.
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 !
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/96975/specializirani-pravni-uslugi-za-izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya
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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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
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.
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 !
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/96974/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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
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.
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
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начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
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/96973/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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
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.
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 !
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/96972/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения +
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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
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.
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 !
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/96971/specializirani-pravni-uslugi-za-izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya

"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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
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.
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Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.
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 !
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/96970/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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
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.
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 !
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/96969/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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
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.
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 !
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/96968/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Eaton PW 9155-15I-N-15-64x9Ah-MBS
Eaton PW 9155-15I-N-15-64x9Ah-MBS, 15000VA, 13 500W, ON-Line
http://obiavidnes.com/obiava/96967/eaton-pw-9155-15i-n-15-64x9ah-mbs

Детективск
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
тел:0888400413 - 0897024504

Страница 12/135

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

15.03.2015

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/96966/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-burgas-izneverirazsledvaprouchv

Изкупуване и Прехвърляне ЕООД , ООД , АД , ЕАД !!!
PRETOR GROUP INC.-Изкупуване и Прехвърляне ЕООД , ООД , АД , ЕАД !!!
Предлагаме на клиентите си следните правни услуги:Търговско, корпоративно, дружествено право.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Изкупуване-Прехвърляне на ЕООД/ООД-Прехвърляне на дружествени дялове-Чл. 129.(1)(2) Чл. 130. Справка-ТЪРГОВСКИ
ЗАКОН.Няма солидарна отговорност.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма , ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Pretor GROUP INC.
За контакти от цялата страна-тел.0892918797 http://plovdiv.run-bg.com/
http://obiavidnes.com/obiava/96965/izkupuvane-i-prehvyrlyane-eood--ood--ad--ead-

PRETOR GROUP INC.-Изкупуване и Прехвърляне ЕООД , ООД , АД ,
PRETOR GROUP INC.-Изкупуване и Прехвърляне ЕООД , ООД , АД , ЕАД !!!
Предлагаме на клиентите си следните правни услуги:Търговско, корпоративно, дружествено право.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Изкупуване-Прехвърляне на ЕООД/ООД-Прехвърляне на дружествени дялове-Чл. 129.(1)(2) Чл. 130. Справка-ТЪРГОВСКИ
ЗАКОН.Няма солидарна отговорност.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма , ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Pretor GROUP INC.
За контакти от цялата страна-тел.0892918797 http://plovdiv.run-bg.com/
http://obiavidnes.com/obiava/96964/pretor-group-inc-izkupuvane-i-prehvyrlyane-eood--ood--ad-

PRETOR GROUP INC.-Изкупуване и Прехвърляне ЕООД , ООД , АД , ЕАД ..............///
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PRETOR GROUP INC.-Изкупуване и Прехвърляне ЕООД , ООД , АД , ЕАД !!!
Предлагаме на клиентите си следните правни услуги:Търговско, корпоративно, дружествено право.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Изкупуване-Прехвърляне на ЕООД/ООД-Прехвърляне на дружествени дялове-Чл. 129.(1)(2) Чл. 130. Справка-ТЪРГОВСКИ
ЗАКОН.Няма солидарна отговорност.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма , ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Pretor GROUP INC.
За контакти от цялата страна-тел.0892918797 http://plovdiv.run-bg.com/
http://obiavidnes.com/obiava/96963/pretor-group-inc-izkupuvane-i-prehvyrlyane-eood--ood--ad--ead-

Eaton PW 9155-20-N-5-1x9Ah-MBS
Eaton PW 9155-20-N-5-1x9Ah-MBS, 20 000 VA, 18 000W, On-Line
http://obiavidnes.com/obiava/96962/eaton-pw-9155-20-n-5-1x9ah-mbs

Epson GT-S85N
Epson GT-S85N, скенер, A4, USB, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/96961/epson-gt-s85n

БИГ БЕГ чували - нови
Марина Ромеа ЕООД продава чисто нови,неупотребявани чували тип биг-бег за опаковане,съхранение и транспортиране
на различни продукти като:гранулирани химически продукти-торове, бентонит, барит, на метални изделия концентрати, стружки, стоманени топки за мелници, метален скрап, на строителни материали - цимент, строителни
смески, мраморно брашно, пясък, вар, павета,чакъл, каменни плочи, на хранителни продукти - слънчоглед, зърно, захар,
сол,сода,фуражи,семена,трици, гранулирани храни за домашни любимци,отпадъци от всякакъв вид - строителни и битови
отпадъци,дърва за огрев,въглища,пелети и много други разнородни вещи и предмети. Биг беговете са направени от
полипропиленова УВ-стабилизирана тъкан, даваща гаранция за здравината на опаковката, включително и при
многократна употреба.Полипропилена е:
- добър изолатор
- подходящ за контакт с хранителни продукти
Размери на дъното на чувала: 90 х 90 см, височина - 120 или 150см.
Товароносимост максимум до 1000 -1250кг
Биг Беговете са с или без изходящ щуцер с връзка даващ възможност за лесно изпразване(разтоварване) от долната
страна
Отгоре са с или без престилка и връзка за пристягане след напълване
Имат 4 колана(уши) за окачване и вдигане с подемна техника(мотокар или електрокар).Беговете са здрави,лесно се
пълнят,гарантират здравина и сигурност за тези,които ги използват.
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Ние знаем колко ценно е вашето време. Затова „Марина Ромеа" Ви предлага да се възползвате от дистанционното
пазаруване на биг бег чували - 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.
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/96960/big-beg-chuvali---novi

Epson WorkForce DS-50000N
Epson WorkForce DS-50000N, скенер, A3, USB, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/96959/epson-workforce-ds-50000n

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/96958/30-50-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/96957/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/96956/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 ?
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*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/96955/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/96954/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Купувам земеделска земя до регулация-асфалт в цялата страна
Купувам обработваеми и необработваеми земеделски земи - ниви, лозя, овощни градини, ливади в следните области:
Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана,
Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, Софийска област, Област София, Стара
Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол
GSM: 0887644838
Email: S@APOLLON.NET
http://www.apollon.org
http://obiavidnes.com/obiava/96953/kupuvam-zemedelska-zemya-do-regulaciya-asfalt-v-cyalata-strana

Epson WorkForce DS-50000
Epson WorkForce DS-50000, скенер, A3, USB, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/96952/epson-workforce-ds-50000

Преместване на дома, офиси, пиана, каси
Преместване на дома, офиси, пиана, каси Товаро разтоварни услуги, Бързо, лесно и удобно пренасяне с Хамали Транспорт
на атрактивни цени.
http://obiavidnes.com/obiava/96951/premestvane-na-doma-ofisi-piana-kasi

Хамали Студенти
Хамали Студенти, Пренос на дома, офиси, складове, магазини, товарене и разтоварване, транспортни услуги София,
страната.
http://obiavidnes.com/obiava/96950/hamali-studenti

Хамали и Хамалски услуги София
Хамали и Хамалски услуги София, Преместване на мебели, багаж, офиси, жилища, товарен превоз с падащ борд на
приемливи цени.
http://obiavidnes.com/obiava/96949/hamali-i-hamalski-uslugi-sofiya
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Хамалски услуги от Хамали София
Хамалски услуги от Хамали София, Преместване на Офиси, Жилища, Пиана, Каси, превоз, приемливи цени.
http://obiavidnes.com/obiava/96948/hamalski-uslugi-ot-hamali-sofiya

Преместване на дома, офиси, мебели, багаж
Преместване на дома, офиси, мебели, багаж Пренасяне, Товаро разтоварни услуги, Хамалски услуги и хамали Цени 10
лв./час, Превоз 50 лв./курс. Кашони, Продажба на Кашони.
http://obiavidnes.com/obiava/96947/premestvane-na-doma-ofisi-mebeli-bagaj

Чистене на мазета, тавани, дворове
Чистене на мазета, тавани, дворове, Почистване, Извозване на строителни отпадъци, Изхвърляне на стари мебели от
жилища.
http://obiavidnes.com/obiava/96946/chistene-na-mazeta-tavani-dvorove

Къртене, Кърти, чисти, извозва
Къртене, Кърти, чисти, извозва, комплексни и качествени къртачни услуги с дългогодишен опит в София.
http://obiavidnes.com/obiava/96945/kyrtene-kyrti-chisti-izvozva

Epson WorkForce DS-60000N
Epson WorkForce DS-60000N, скенер, A3, USB, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/96944/epson-workforce-ds-60000n

Транспортни услуги в София и страната
Транспортни услуги в София и страната, Транспорт до 2 тона с падащ борд, обем 15 кубика, Палетна количка,
Транспорт Цени - 25 лева на час в София или 40 - 50 лева на курс, в страната - 0,60 лв./км. в зависимост от
дестинацията, заплаща се в двете посоки, времето през което се товари и разтоварва не се заплаща.
Товарен превоз на мебели, багаж, машини, палета, каси, пиана, медицинска апаратура, техника, строителни материали,
осигурени хамали.
http://obiavidnes.com/obiava/96943/transportni-uslugi-v-sofiya-i-stranata

Пренасяне на пиана, рояли
Пренасяне на пиана, рояли, Преместване и превоз на приемливи цени, дългогодишен опит, Без почивен ден.
http://obiavidnes.com/obiava/96942/prenasyane-na-piana-royali

Преместване на дома, офиси
Преместване на дома, офиси, транспортни услуги и пренасяне с опитни хамали на ниски цени по всяко време.
http://obiavidnes.com/obiava/96941/premestvane-na-doma-ofisi

Пренасяне на мебели, багаж
Пренасяне на мебели, багаж с Хамали Перфект София, професионални хамали и хамалски услуги на достъпни цени,
точност, коректност.
http://obiavidnes.com/obiava/96940/prenasyane-na-mebeli-bagaj

Извозване на строителни отпадъци, стари мебели
Извозване на строителни отпадъци, стари мебели, почистване на мазета, тавани, дворове, складове, гаражи, жилища.
http://obiavidnes.com/obiava/96939/izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-stari-mebeli
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Чистене на мазета
Чистене на мазета, тавани, дворове Почистване и извозване на строителни отпадъци, стари мебели, дограма, клони,
храсти, дървета, натоварване на превоз.
http://obiavidnes.com/obiava/96938/chistene-na-mazeta

Чистене на тавани
Чистене на тавани, мазета, дворове Почистване и извозване на строителни отпадъци, стари мебели, дограми, изхвърляне
на сметище.
http://obiavidnes.com/obiava/96937/chistene-na-tavani

Изхвърляне на строителни отпадъци, Извозване на стари мебели
Изхвърляне на строителни отпадъци, Извозване на стари мебели Чистене на мазета, тавани, двор, жилища в София.
http://obiavidnes.com/obiava/96936/izhvyrlyane-na-stroitelni-otpadyci-izvozvane-na-stari-mebeli

Кърти Чисти Извозва
Кърти Чисти Извозва, Къртене на бетон, тухла, фаянс, теракот, замазка, стени, демонтира, Професионални къртачни
услуги в София на ниски цени.
http://obiavidnes.com/obiava/96935/kyrti-chisti-izvozva

Преместване на пиано, Пренасяне на рояли
Преместване на пиано, Пренасяне на рояли, По всяко време, евтини цени за събота и неделя.
http://obiavidnes.com/obiava/96934/premestvane-na-piano-prenasyane-na-royali

Преместване на пиано, роял
Преместване на пиано, роял, Транспорт, Професионално и експресно обслужване.
http://obiavidnes.com/obiava/96933/premestvane-na-piano-royal

Професионално пренасяне на пиана и рояли, транспорт
Професионално пренасяне на пиана и рояли, транспорт, опаковане, акордиране, продажба на пиана и рояли, качествено
обслужване на достъпни цени.
http://obiavidnes.com/obiava/96932/profesionalno-prenasyane-na-piana-i-royali-transport

Преместване на каси Пренасяне на сейфове
Преместване на каси Пренасяне на сейфове /метални и огнеупорни/, превоз, дългогодишен опит, коректност, достъпни
цени.
http://obiavidnes.com/obiava/96931/premestvane-na-kasi-prenasyane-na-seyfove

Кашони, Продажба на кашони
Кашони, Продажба на кашони, чували и опаковъчни материали.
http://obiavidnes.com/obiava/96930/kashoni-prodajba-na-kashoni

Хамалски услуги и хамали на ниски цени в София
Хамалски услуги и хамали на ниски цени в София, пренасяне, товарене, разтоварване, транспорт, професионално
обслужване.
http://obiavidnes.com/obiava/96929/hamalski-uslugi-i-hamali-na-niski-ceni-v-sofiya

Преместване на офиси
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Преместване на дома, офиси, безплатен оглед и оферта за пренасяне, хамалски услуги с опит, превоз.
http://obiavidnes.com/obiava/96928/premestvane-na-ofisi

Преместване на дома
Преместване на дома, офиси, безплатен оглед и оферта за пренасяне, хамалски услуги с опит, превоз.
http://obiavidnes.com/obiava/96927/premestvane-na-doma

Хамалски услуги и Хамали в София
Хамалски услуги и Хамали в София, безплатен оглед и оферта за пренасяне на жилища и офиси в удобно за Вас време.
http://obiavidnes.com/obiava/96926/hamalski-uslugi-i-hamali-v-sofiya

Хамалски услуги
Хамалски услуги, пренасяне, де/монтаж, опаковане на мебели и багаж, транспорт в София или страната на ниски цени.
http://obiavidnes.com/obiava/96925/hamalski-uslugi

Преместване на мебели, багаж
Преместване на мебели, багаж от дома, офиса, хамалски услуги, товарен превоз в София, експресно обслужване на
най-ниски цени.
http://obiavidnes.com/obiava/96924/premestvane-na-mebeli-bagaj

Транспортни услуги, Товарни превози с падащ борд на ниски цени
Транспортни услуги, Товарни превози с падащ борд на ниски цени в София и страната от 1 до 3 тона, Транспорт на
мебели, багаж, палета, машини, строителни материали Експресно, бързо, удобно.
http://obiavidnes.com/obiava/96923/transportni-uslugi-tovarni-prevozi-s-padasht-bord-na-niski-ceni

Товаро разтоварни услуги
Товаро разтоварни услуги, товарене, разтоварване на мебели, багаж, строителни материали, професионално и експресно
обслужване на топ цени.
http://obiavidnes.com/obiava/96922/tovaro-raztovarni-uslugi

Пренасяне на каси, Преместване на сейфове
Пренасяне на каси, Преместване на сейфове, метални шкафове Специализиран превоз Професионално обслужване.
http://obiavidnes.com/obiava/96921/prenasyane-na-kasi-premestvane-na-seyfove

Пренасяне на машини, Преместване на апаратура
Пренасяне на машини, Преместване на апаратура, медицински апарати, техника, оборудване, опит, превоз.
http://obiavidnes.com/obiava/96920/prenasyane-na-mashini-premestvane-na-aparatura

Epson WorkForce DS-60000
Epson WorkForce DS-60000, скенер, A3, USB, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/96919/epson-workforce-ds-60000

Извозване на строителни отпадъци, стари мебели
Извозване на строителни отпадъци, стари мебели и ненужни битови боклуци Почистване и изхвърляне от мазета,
тавани, дворове, апартаменти, къщи.
http://obiavidnes.com/obiava/96918/izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-stari-mebeli
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Почистване на мазета, тавани, дворове
Почистване на мазета, тавани, дворове, апартаменти, Чистене и извозване на битови и строителни отпадъци на
сметище.
http://obiavidnes.com/obiava/96917/pochistvane-na-mazeta-tavani-dvorove

Почистване на мазета, тавани, дворове
Почистване на мазета, тавани, дворове, апартаменти, Чистене и извозване на битови и строителни отпадъци на
сметище.
http://obiavidnes.com/obiava/96916/pochistvane-na-mazeta-tavani-dvorove

Изхвърляне и извозване на строителни отпадъци, стари мебели
Изхвърляне и извозване на строителни отпадъци, стари мебели Почистване на битови боклуци от къщи, апартаменти,
мазета, тавани, дворове.
http://obiavidnes.com/obiava/96915/izhvyrlyane-i-izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-stari-mebeli

Пренасяне на пиана, рояли
Пренасяне на пиана, рояли, транспорт, специализирано, надеждно и сигурно преместване от екип с дългогодишен опит и
професионални умения.
http://obiavidnes.com/obiava/96914/prenasyane-na-piana-royali

Преместване на Пиано, Пренасяне на Роял
Преместване на Пиано, Пренасяне на Роял, превоз и пренос, Експресно и качествено.
http://obiavidnes.com/obiava/96913/premestvane-na-piano-prenasyane-na-royal

Пренасяне на пиана, Преместване на рояли
Пренасяне на пиана, Преместване на рояли, превоз, ниски цени, Без почивен ден.
http://obiavidnes.com/obiava/96912/prenasyane-na-piana-premestvane-na-royali

Извозване на строителни отпадъци Изхвърляне на мебели
Извозване на строителни отпадъци Изхвърляне на мебели и битови боклуци в София, околните квартали и села.
http://obiavidnes.com/obiava/96911/izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-izhvyrlyane-na-mebeli

Къртене на бетон, тухла, фаянс в София
Къртене на бетон, тухла, фаянс в София, Кърти Чисти Извозва, качествени къртачни услуги на достъпни цени.
http://obiavidnes.com/obiava/96910/kyrtene-na-beton-tuhla-fayans-v-sofiya

Хамали Мастър, Преместване и хамалски услуги
Хамали Мастър, Преместване и хамалски услуги, пренасяне на багаж и мебели в София, опаковане на вещи, продажба на
кашони.
http://obiavidnes.com/obiava/96909/hamali-mastyr-premestvane-i-hamalski-uslugi

Изхвърляне на стари мебели и Извозване
Изхвърляне на стари мебели и Извозване, Почистване на строителни отпадъци с контейнери, самосвали, бусове.
http://obiavidnes.com/obiava/96908/izhvyrlyane-na-stari-mebeli-i-izvozvane

Изхвърляне на стари мебели и Извозване
Изхвърляне на стари мебели и Извозване, Почистване на строителни отпадъци с контейнери, самосвали, бусове.
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http://obiavidnes.com/obiava/96907/izhvyrlyane-na-stari-mebeli-i-izvozvane

Почистване на мазета, тавани
Почистване на мазета, тавани, дворове, извозване на строителни отпадъци, изхвърляне на стари мебели и други боклуци.
http://obiavidnes.com/obiava/96906/pochistvane-na-mazeta-tavani

Извозване на строителни отпадъци, Изхвърляне на стари мебели
Извозване на строителни отпадъци, Изхвърляне на стари мебели, почистване на мазета, тавани, дворове, жилища.
http://obiavidnes.com/obiava/96905/izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-izhvyrlyane-na-stari-mebeli

Пренасяне на пиана, преместване на рояли от Пиана БГ
Пренасяне на пиана, преместване на рояли от Пиана БГ на най-ниски цени.
http://obiavidnes.com/obiava/96904/prenasyane-na-piana-premestvane-na-royali-ot-piana-bg

Пренасяне на каси, преместване на сейфове
Пренасяне на каси, преместване на сейфове от опитен екип с подходящо оборудване и транспорт.
http://obiavidnes.com/obiava/96903/prenasyane-na-kasi-premestvane-na-seyfove

Чистене на тавани, мазета
Чистене на тавани, мазета, Извозване на строителни отпадъци, стари мебели, битови боклуци, изхвърляне от жилища,
дворове.
http://obiavidnes.com/obiava/96902/chistene-na-tavani-mazeta

Извозване на стари мебели
Извозване на стари мебели, Изхвърляне на строителни отпадъци от апартаменти, къщи, дворове, тавани, мазета в
София.
http://obiavidnes.com/obiava/96901/izvozvane-na-stari-mebeli

Почистване на мазета, тавани
Почистване на мазета, тавани, Извозване на строителни отпадъци, стари мебели, битов боклук с превоз, изхвърля на
депо смет.
http://obiavidnes.com/obiava/96900/pochistvane-na-mazeta-tavani

Чистене на мазета и тавани
Чистене на мазета и тавани Изхвърляне на строителни отпадъци и битови боклуци от дворове, жилища, гаражи на
ниски цени.
http://obiavidnes.com/obiava/96899/chistene-na-mazeta-i-tavani

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/96898/vyzmojnost-za-dopylnitelni-dohodi

Чистене на мазета, Почистване на тавани
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Чистене на мазета, Почистване на тавани, двор, жилища, Извозване на строителни и битови отпадъци на достъпни
цени в София.
http://obiavidnes.com/obiava/96897/chistene-na-mazeta-pochistvane-na-tavani

Пренасяне на пиано, роял
Пренасяне на пиано, роял Преместване и транспорт, опаковане, акордиране, продажби.
http://obiavidnes.com/obiava/96896/prenasyane-na-piano-royal

ПРЕДЛАГАМ ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО ИНТЕРНЕТ
Търсим хора за надомна дейност от цялата страна.Можете да я извършвате от дома си,от офиса си в удомно за вас
време.Това е най-реалното предложение за изкарване на пари чрез интернет.В нашия сайт щте намерите подробно
информация за какво точно се състои дейността и какви са условията за започване,вижте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/96895/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/96894/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

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/96893/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

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/96892/sigurna-rabota

Epson WorkForce DS-70000N
Epson WorkForce DS-70000N, скенер, A3, USB, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/96891/epson-workforce-ds-70000n

ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ - ЕООД, ООД, 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
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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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
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.
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 !
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/96890/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ 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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
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.
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 !
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/96889/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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
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.
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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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/96888/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

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/96887/vyzmojnost-za-dopylnitelni-dohodi

Инкубатори напълно автоматични тип люлка
Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на люлката от : 18яйца,35,55,75,100,150,175 и 200броя яйца.
http://obiavidnes.com/obiava/96886/inkubatori-napylno-avtomatichni--tip-lyulka

Epson WorkForce DS-70000
Epson WorkForce DS-70000, скенер, A3, USB, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/96885/epson-workforce-ds-70000

E-3LUE Wired Keyboard Iron Man 3 Edition
E-3LUE Wired Keyboard Iron Man 3 Edition, USB
http://obiavidnes.com/obiava/96884/e-3lue-wired-keyboard-iron-man-3-edition

Epson L1800 ITS printer мастилоструен принтер
Epson L1800 ITS printer мастилоструен принтер, 5760 x 1440 dpi, 45 стр/мин., USB, 1г. + 2x Epson Premium Glossy Photo
Paper, DIN A3+, 255g/m2, 20 Blatt
http://obiavidnes.com/obiava/96883/epson-l1800-its-printer-mastilostruen-printer

Epson Stylus Photo R2000
Epson Stylus Photo R2000, мастилоструен принтер, 5760 x 1440 dpi, LAN 1000, WiFi, USB, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/96882/epson-stylus-photo-r2000

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/96881/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
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ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/96880/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/96879/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/96878/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/96877/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Epson WorkForce AL-C500DN
Epson WorkForce AL-C500DN, лазерен принтер, 1200x1200 dpi, 45 стр/мин., USB, LAN 1000, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/96876/epson-workforce-al-c500dn

Страница 27/135

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

15.03.2015

Етикетен принтер Epson Colorworks C3500 (incl. NiceLabel CD)
Етикетен принтер Epson Colorworks C3500 (incl. NiceLabel CD), 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/96875/etiketen-printer-epson-colorworks-c3500-incl-nicelabel-cd

10.1" (25.65 cm) Asus Transformer Pad TF103CG-1A025A
10.1" (25.65 cm) Asus Transformer Pad TF103CG-1A025A,бял, дву-ядрен Intel Atom Z2560 1.60GHz, сензорен мулти-тъч IPS
LED Display, 1GB, 16GB SSD, Android 4.4 KitKat, 1.11kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/96874/101-2565-cm-asus-transformer-pad-tf103cg-1a025a

12.5" (31.75 cm) Asus Transformer Book T300FA-FE010H
12.5" (31.75 cm) Asus Transformer Book T300FA-FE010H, дву-ядрен Broadwell Intel Core M-5Y10 0.8/2 GHz, HD LED Display
(micro HDMI), 4GB, 64GB SSD, USB 3.0, Windows 8.1, 1.6kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/96873/125-3175-cm-asus-transformer-book-t300fa-fe010h

17.3" (43.94 cm) Asus F751LK-T4048D
17.3" (43.94 cm) Asus F751LK-T4048D, дву-ядрен Intel® Core™ i5 4210U 1.7/2.7 GHz, FULL LED Display & nVidia Geforce
GTX 850 2GB (HDMI), 8GB, 1TB 7200rpm & 24GB SSD, 3x USB3.0, Free DOS, 2.80kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/96872/173-4394-cm-asus-f751lk-t4048d

17.3" (43.94 cm) Asus F751LK-T4050D
17.3" (43.94 cm) Asus F751LK-T4050D, дву-ядрен Haswell Intel® Core™ i7 4510U 2.0/3.1GHz, FULL LED Display & nVidia
Geforce GTX 850 2GB (HDMI), 8GB, 1TB 7200rpm & 24GB SSD, 3x USB3.0, Free DOS, 2.80kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/96871/173-4394-cm-asus-f751lk-t4050d

14" (35.56 cm) HP ProBook 640 G1 (F1Q66EA)
14" (35.56 cm) HP ProBook 640 G1 (F1Q66EA), дву-ядрен Intel Core i5 4210M 2.6/3.2 GHz, HD+ LED Display (DP), 4GB,
500GB 7200 rpm, 3x USB3.0, Windows 7/8.1 Pro, 2kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/96870/14-3556-cm-hp-probook-640-g1-f1q66ea

ПРЕДЛАГАМ ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО ИНТЕРНЕТ
Търсим хора за надомна дейност от цялата страна.Можете да я извършвате от дома си,от офиса си в удомно за вас
време.Това е най-реалното предложение за изкарване на пари чрез интернет.В нашия сайт щте намерите подробно
информация за какво точно се състои дейността и какви са условията за започване,вижте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/96869/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/96868/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ
Разнообразете живота си ако ви е скучно и висите цял ден в нета.Спечелете допълнителни приходи като участвате в
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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/96867/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

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/96866/sigurna-rabota

15.6" (39.62 cm) HP ZBook 15u G2 (J8Z87EA)
15.6" (39.62 cm) HP ZBook 15u G2 (J8Z87EA), NFC, дву-ядрен Broadwell Intel Core i7-5500U 2.4/3.0GHz, FULL HD LED
Display & AMD FirePro™ M4170 1GB (DP), 8GB, 256GB SSD, 3x USB3.0, Windows 7/8.1 Pro, 1.91kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/96865/156-3962-cm-hp-zbook-15u-g2-j8z87ea

15.6" (39.62 cm) HP ZBook 15u G2 (J8Z88EA)
15.6" (39.62 cm) HP ZBook 15u G2 (J8Z88EA), NFC, дву-ядрен Broadwell Intel Core i7-5500U 2.4/3.0GHz, FULL HD LED
Display (DP), 16GB, 512GB SSD, 3x USB3.0, Windows 7/8.1 Pro, 1.91kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/96864/156-3962-cm-hp-zbook-15u-g2-j8z88ea

15.6" (39.62 cm) HP ZBook 15u G2 (J9A13EA)
15.6" (39.62 cm) HP ZBook 15u G2 (J9A13EA), NFC, дву-ядрен Broadwell Intel Core i7-5600U 2.6/3.2GHz, FULL HD LED
Display (DP), 8GB, 256GB SSD, 3x USB3.0, Windows 7/8.1 Pro, 1.91kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/96863/156-3962-cm-hp-zbook-15u-g2-j9a13ea

15.6" (39.62 cm) HP ZBook 15u (J8Z86EA)
15.6" (39.62 cm) HP ZBook 15u (J8Z86EA), NFC, дву-ядрен Broadwell Intel Core i7-5500U 2.4/3.0GHz, FULL HD LED Display
(DP), 8GB, 1TB 7200 rpm, 3x USB3.0, Windows 7/8.1 Pro, 1.91kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/96862/156-3962-cm-hp-zbook-15u-j8z86ea

14" (35.56 cm) Lenovo Thinkpad L450 (20DTS00000)
14" (35.56 cm) Lenovo Thinkpad L450 (20DTS00000), дву-ядрен Broadwell Intel Core i3-5005U 2GHz, HD Display (mDP), 4GB,
500GB 7200 rpm, 3x USB3.0, Windows 7/8 Pro, 1.92 kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/96861/14-3556-cm-lenovo-thinkpad-l450-20dts00000

15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite L50-B-2CU
15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite L50-B-2CU, червен, дву-ядрен Intel® Core™ i3 4005U 1.7 GHz, HD LED Display & AMD
Radeon R7 M260 2GB (HDMI), 6GB, 1TB HDD, 2x USB3.0, No OS, 2.2 kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/96860/156-3962-cm-toshiba-satellite-l50-b-2cu

Заден капак за Apple iPhone 4
Заден капак за Apple iPhone 4, черен
http://obiavidnes.com/obiava/96859/zaden-kapak-za-apple-iphone-4

Инкубатори
Виж преди да платиш !!! Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на люлката от :
18яйца,35,55,75,100,150,175 и 200броя яйца.
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http://obiavidnes.com/obiava/96858/inkubatori

Калъф за таблет Apple Smart Cover
Калъф за таблет Apple Smart Cover, полиуретанов, за iPad 4, iPad 3, iPad 2, 9.7" (24.63cm), "бележник", зелен
http://obiavidnes.com/obiava/96857/kalyf-za-tablet-apple-smart-cover

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/96856/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

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/96855/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

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/96854/30-50-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
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познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/96853/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

Мощен генератор на озон за въздух
За премахване на миризми и вредни газове, стерилизация и дезинфекция на въздух в жилищни, офисни, складови,
транспортни и промишлени помещения, вентилационни и климатични въздуховоди. Приложение: в хотели, транспортни
средства, цехове, оранжерии, гъбарници, хранителни заведения, учебни заведения, обществени зали, болници (вкл.
операционни стаи, болнични отделения), поточни линии в хранителната промишленост, за дълго съхранение на прясна
храна в промишлени или домашни условия. С 16 програмируеми диапазона на работа за автоматично включване в
определени часове и дни от седмицата. За професионална и домашна употреба. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина ТехноМаг или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/96852/moshten-generator-na-ozon-za-vyzduh

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/96851/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/96850/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/96849/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-
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Семеен UV-стерилизатор за четки за зъби
Семеен UV-стерилизатор за четки за зъби – за предпазване на цялото семейство от разпространение и обмяна на вируси
и зарази. Комбинацията от ултравиолетова светлина и озон действа високоефективно за унищожаване на повече от
99,99% на всички патогенни микроорганизми, като вируси, бактерии и паразити, в рамките на секунди, без използване на
химикали, водещи до опасни странични ефекти. Зъболекарите препоръчват УВ-стерилизаторите за ежедневно
съхранение и стерилизиране на четките за зъби. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете
на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/96848/semeen-uv-sterilizator-za-chetki-za-zybi

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/96847/yonizator-s-ozonator-ot-tehnomag

Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи
Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи – с приятен италиански дизайн и удобна, елегантна странична метална
ръкохватка-смесител за едновременно управление на температурата и силата на водната струя. С въртящ ключ за
избор от 3 възможни функции (1.Нормално задно измиване; 2.Дамско измиване; 3.Миене на дюзите). С две скрити
подвижни дюзи. В пълен комплект с необходимите за монтажа водни съединители и маркучи. Съвместимо с нормалните
тоалетни чинии. За съжаление, все още много хора у нас смятат едва ли не за лукс бидето в тоалетната. И не си дават
сметка, че с него могат да се отърват и забравят за модерните болести на седящите хора, като хемороиди, инфекции на
дебелото черво, запек, уретрит, цистит и т.н. (Доказано е, не е просто реклама)! За подробности и поръчки посетете
интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Купете сега само за 125.00лв. и спестете 30 лева от нормалната цена! Промоцията е валидна за м.март 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/96846/pristavka-bide-za-topla-i-studena-voda-s-2-dyuzi

Универсален бактерициден УВ стерилизатор
Универсален бактерициден УВ стерилизатор – уред, който може да се използва както за професионални цели, така и у
дома. Служи за бърза и ефективна локална дезинфекция и стерилизация, където е необходима у дома, офиса, автомобила,
както и за личните Ви вещи с цел предпазване от вируси и зарази. За клавиатури, мишки, телефони и дистанционни, за
дръжки на врати и шкафове, за съдомиялни, за бани и тоалетни, за кухненски прибори, за матраци, завивки и възглавници,
за детски колички и играчки, за плодове и зеленчуци, за маратонки и обувки и т.н. Без препарати, без химикали, без гъби и
парцали, без докосване дори – достатъчни са само няколко секунди осветяване с бактерицидната лампа и готово!
Ефективно премахва до 99,9% микроорганизми, като вируси, бактерии, микроби, гъбички, акари и яйца на бълхи. За
подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/96845/universalen-baktericiden-uv-sterilizator

SONIC комплект „Винаги красива” – за ежедневна грижа за лицето, очите и зъбите.
SONIC комплект „Винаги красива” – за ежедневна грижа за лицето, очите и зъбите. С този уред можете да избегнете
бръчки по лицето и да направите кожата си щастлива, сияйна и подмладена. Работи с иновационна звукочестотна
технология, тръгнала първоначално от електрическите четки за зъби. Устройството е много лесно за употреба (един
бутон за включване и изключване), с мини размери (за да е винаги с Вас) и на достъпна цена. Зарадвайте жената, която
със сигурност го заслужава! Цена: 35 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/96844/sonic-komplekt-vinagi-krasiva---za-ejednevna-grija-za-liceto-ochite-i-zybite

Дестилатор за вода
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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/96843/destilator-za-voda

Магнитен подавач „Трета ръка”
Магнитен подавач „Трета ръка” - служи за захващане на малки метални предмети, които трябва да си самоподавате по
време на работа (пирони, винтове, шайби, отверки, клещи и др. подобни), за да могат да са свободни и двете ви ръце по
време на работа. Подходящ е за подарък за мъж – хем забавно, хем полезно! Цена: 9 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/96842/magniten-podavach-treta-ryka

Електронно биде - роботизирана седалка за тоалетна
Може да се монтира на всяка тоалетна чиния (или моноблок) със стандартна форма и размери. Изпълнява 15 функции
(подгрява седалката и водата, подмива и ви подсушава с топъл въздух, обезмирисява тоалетната и т.н.). С две отделни
самоизмиващи подвижни прибиращи се дюзи. С антибактериален воден филтър. Осигурява висока лична хигиена, здраве и
комфорт за цялото семейство. Пести време и тоалетна хартия, предпазва от редица заболявания. Незаменим помощник
при гледане на възрастни или хора с увреждания. Южнокорейско качество. За подробности и поръчки заповядайте
онлайн или на място в магазин ТехноМаг, или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/96841/elektronno-bide---robotizirana-sedalka-za-toaletna

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/96840/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

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/96839/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
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/96838/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet
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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/96837/3d-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/96836/3d-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/96835/3d-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/96834/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Калъф за таблет Apple Smart Cover
Калъф за таблет Apple Smart Cover, полиутеран + Tunewear Eggshell, за iPad 2, 9.7" (24.63cm), "бележник", син
http://obiavidnes.com/obiava/96833/kalyf-za-tablet-apple-smart-cover

ИМА ЛИ ЖЕЛАНИЕ ЗА СЕКС, ИМА И НАЧИНИ- ЗА ВРЪЗКА ОТ БЪЛГАРИЯ GSM: 090 363
020 И ОТ ГЪРЦИЯ GSM: 0030 909 19 27 260
ИМА ЛИ ЖЕЛАНИЕ ЗА СЕКС, ИМА И НАЧИНИ- ЗА ВРЪЗКА ОТ БЪЛГАРИЯ GSM: 090 363 020 И ОТ ГЪРЦИЯ GSM:
0030 909 19 27 260
http://obiavidnes.com/obiava/96832/ima-li-jelanie-za-seks-ima-i-nachini--za-vryzka-ot-bylgariya-gsm-090-363-020-i-o

КОЙ КОГОТО ХВАНЕ,С НЕГО ЩЕ ОСТАНЕ И ЩЕ ПАДНЕ ЯКОТО ЕБАНЕ GSM: 090 363 022
КОЙ КОГОТО ХВАНЕ,С НЕГО ЩЕ ОСТАНЕ И ЩЕ ПАДНЕ ЯКОТО ЕБАНЕ GSM: 090 363 022
http://obiavidnes.com/obiava/96831/koy-kogoto-hvanes-nego-shte-ostane-i-shte-padne-yakoto-ebane--gsm-090-363-022

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
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доходи без да е необходима инвестиция. За повече подробности посетете сайт:
http://hameco4.wix.com/online-business
http://obiavidnes.com/obiava/96830/vyzmojnost-za-dopylnitelni-dohodi

В КОМПЛЕКТ-ЧАР И ОБАЯНИЕ ПРОВОКИРАМ В ТЕБ МРЪСНО ПОДСЪЗНАНИЕ DSM 090
363 111
В КОМПЛЕКТ-ЧАР И ОБАЯНИЕ ПРОВОКИРАМ В ТЕБ МРЪСНО ПОДСЪЗНАНИЕ DSM 090 363 111
http://obiavidnes.com/obiava/96829/v-komplekt-char-i-obayanie-provokiram-v-teb-mrysno-podsyznanie-dsm-090-363-111

ЩЕ МЕ ПОМНИШ ДЪЛГО,ПОЗВОЛИ СИ ДА СЕ ЧУВСТВАШ ДОБРЕ изпрати SMS с текст
kali до номер 191999
ЩЕ МЕ ПОМНИШ ДЪЛГО,ПОЗВОЛИ СИ ДА СЕ ЧУВСТВАШ ДОБРЕ изпрати SMS с текст kali до номер 191999
http://obiavidnes.com/obiava/96828/shte-me-pomnish-dylgopozvoli-si-da-se-chuvstvash-dobre--izprati-sms-s-tekst-kali-do-

Сензор за приближаване на телефона до лицето за iPhone 4
Сензор за приближаване на телефона до лицето за iPhone 4
http://obiavidnes.com/obiava/96827/senzor-za-priblijavane-na-telefona-do-liceto-za-iphone-4

2.1 Edifier M1370BT
2.1 Edifier M1370BT, Bluetooth
http://obiavidnes.com/obiava/96826/21-edifier-m1370bt

Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения +
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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
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.
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 !
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/96825/specializirani-pravni-uslugi-za-izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya

"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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен

Страница 36/135

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

15.03.2015

запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
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.
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 !
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/96824/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 !

Страница 37/135

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

15.03.2015

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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
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.
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 !
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/96823/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

Специализирани Правни Услуги за Изкупуване и Прехвърляне на Фирми със Задължения +
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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
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.
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 !
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/96822/specializirani-pravni-uslugi-za-izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya

"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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
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.
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 !
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/96821/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 .......
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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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
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.
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 !
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/96820/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os
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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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
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.
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 !
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/96819/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

2 Edifier R1600T III
2 Edifier R1600T III, дистанционно
http://obiavidnes.com/obiava/96818/2-edifier-r1600t-iii

2 Edifier R1800T III
2 Edifier R1800T III, дистанцционно
http://obiavidnes.com/obiava/96817/2-edifier-r1800t-iii

Продавам земеделска земя до регулация-асфалт за строителство
Продавам земеделска земя в област Пловдив-Пазарджик, до населеното място, път, ток, инфраструктура подходяща за
смяна на статута за жилищно или промишлено строителство
GSM: 0887644838
http://www.apollon.net
Email: S@APOLLON.NET
http://obiavidnes.com/obiava/96816/prodavam-zemedelska-zemya-do-regulaciya-asfalt-za-stroitelstvo

Блиндирани и интериорни врати на супер цени само от Врати Doormann Добрич
Врати Doormann Добрич ще Ви посрещне с голямо разнообразие на стилни входни и интериорни врати на достъпни цени.
Ние Ви предлагаме кратки срокове на изпълнение и качествено обслужване. Заповядайте при нас на адрес : ул. Генерал
Гурко, 11 / срещу спирката на Бакарди /тел: 0894 62 73 83 или ни посетете на http://dobrich.doormann.bg/.
http://obiavidnes.com/obiava/96815/blindirani-i-interiorni-vrati-na-super-ceni-samo-ot-vrati-doormann-dobrich

Edifier S2000V
Edifier S2000V, черни, 2000V
http://obiavidnes.com/obiava/96814/edifier-s2000v

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/96813/rabota-za-30-min-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/96812/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-
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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/96811/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/96810/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/96809/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/96808/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

JBL Pebbles
JBL Pebbles, бяло-оранжеви, преносими, USB
http://obiavidnes.com/obiava/96807/jbl-pebbles
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Сделки с търговски предприятия, Продажба на фирми
Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за Изкупуване и Прехвърляне ЕООД , ООД , АД , ЕАД !!!
Предлагаме на клиентите си следните правни услуги:Търговско, корпоративно, дружествено право.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Изкупуване-Прехвърляне на ЕООД/ООД-Прехвърляне на дружествени дялове-Чл. 129.(1)(2) Чл. 130. Справка-ТЪРГОВСКИ
ЗАКОН.Няма солидарна отговорност.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма , ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
PRETOR GROUP INC.
За контакти от цялата страна-тел.0892918797 http://kpd-bg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/96806/sdelki-s-tyrgovski-predpriyatiya-prodajba-na-firmi

Изкупуване и Прехвърляне ЕООД , ООД , АД , ЕАД !!!
Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за Изкупуване и Прехвърляне ЕООД , ООД , АД , ЕАД !!!
Предлагаме на клиентите си следните правни услуги:Търговско, корпоративно, дружествено право.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Изкупуване-Прехвърляне на ЕООД/ООД-Прехвърляне на дружествени дялове-Чл. 129.(1)(2) Чл. 130. Справка-ТЪРГОВСКИ
ЗАКОН.Няма солидарна отговорност.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма , ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
PRETOR GROUP INC.
За контакти от цялата страна-тел.0892918797 http://kpd-bg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/96805/izkupuvane-i-prehvyrlyane-eood--ood--ad--ead-

JBL Voyager
JBL Voyager, черна, безжична, преносима, Bluetooth, вградена Li-Polymer батерия
http://obiavidnes.com/obiava/96804/jbl-voyager

0882551735 фини шпакловки.4лв. гипсова шпакловка.4лв. латекс.2лв. топлоизолация.10лв..
обръщане покрай дог
0882551735, фина шпакловка - 4лв. гипсова шпакловка - 4лв. латекс - 2лв. обръщане покрай pvc дограма и врати с
поставияне на лайсни или измазване - 6лв. топлоизолация - 10лв. минерални мазилки, пръскана мазилка, замазки, зидария, и
др. довършителни ремонти. работи се в кратки срокове, и качеството се вижда на момента. майстор с дългодишна
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практика, започване веднага. 0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/96803/0882551735-fini-shpaklovki4lv-gipsova-shpaklovka4lv-lateks2lv-toploizolaciya

D-Link DHP-W311AV PowerLine AV 500 Wireless N Mini Extender
D-Link DHP-W311AV PowerLine AV 500 Wireless N Mini Extender, QoS, Common Connect Button, WPS
http://obiavidnes.com/obiava/96802/d-link-dhp-w311av-powerline-av-500-wireless-n-mini-extender

D-Link DPR-1020 MultifunctionPrint Server
D-Link DPR-1020 MultifunctionPrint Server, 100Mbps, 1 USB port
http://obiavidnes.com/obiava/96801/d-link-dpr-1020-multifunctionprint-server

D-Link GO-PLK-200 Powerline AV Mini Easy Starter Kit (Includes 2 adapters)
D-Link GO-PLK-200 Powerline AV Mini Easy Starter Kit (Includes 2 adapters)
http://obiavidnes.com/obiava/96800/d-link-go-plk-200-powerline-av-mini-easy-starter-kit-includes-2-adapters

Switch D-Link DES-1008PA 8Port 100Mbps Desktop Switch
Switch D-Link DES-1008PA 8Port 100Mbps Desktop Switch, 4 PoE Ports
http://obiavidnes.com/obiava/96799/switch-d-link-des-1008pa-8port-100mbps-desktop-switch

Switch D-Link DGS-1510-52 52Port 1000Mbps Gigabit Stackable SmartPro including 2 SFP ports and
2 x 10G SFP+ ports
Switch D-Link DGS-1510-52 52Port 1000Mbps Gigabit Stackable SmartPro including 2 SFP ports and 2 x 10G SFP+ ports
http://obiavidnes.com/obiava/96798/switch-d-link-dgs-1510-52-52port-1000mbps-gigabit-stackable-smartpro-including-2

D-Link AC750
D-Link AC750, Dual Band Range Extender
http://obiavidnes.com/obiava/96797/d-link-ac750

D-Link DHP-329AV Powerline Homeplug AV+ 2-Port Mini Starter Kit
D-Link DHP-329AV Powerline Homeplug AV+ 2-Port Mini Starter Kit, QoS, Pushbutton config, Powersave
http://obiavidnes.com/obiava/96796/d-link-dhp-329av-powerline-homeplug-av-2-port-mini-starter-kit

D-Link N300 Wireless Range Extender N300
D-Link N300 Wireless Range Extender N300
http://obiavidnes.com/obiava/96795/d-link-n300-wireless-range-extender-n300

Инкубатори за люпене на яйца .
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/96794/inkubatori-za-lyupene-na-yayca-
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D-Link DAP-2690
D-Link DAP-2690, 1000Mbps, Indoor AirPremier N Quadband 2.4GHz and 5GHz Gigabit PoE Managed Access Point w/ Plenum
Chassis
http://obiavidnes.com/obiava/96793/d-link-dap-2690

D-Link DWL-2600AP
D-Link DWL-2600AP, 300Mbps, 802.11 b/g/n Single-band Unified Access Point
http://obiavidnes.com/obiava/96792/d-link-dwl-2600ap

D-Link DWM-157 21Mbps HSPA USB Adapter
D-Link DWM-157 21Mbps HSPA USB Adapter
http://obiavidnes.com/obiava/96791/d-link-dwm-157-21mbps-hspa-usb-adapter

Sunny Beach apartments for rent near Cacao Beach Hotel Elit4
Ако търсите тишина, спокойствие и домашен уют, Апарт Хотел Елит 4 е отворен за Вас. Отсядайки при нас, може да
се насладите на уникалния плаж Какао бийч, на пясъчните дюни, уникални и единствени в Европа. До комплексите
преминава атракционно влакче и има автобусна спирка, която ще Ви отведе до стария Несебър.
За контакти :
http://www.sunnybeach-apartments.com
GSM: 0879 02 09 00
http://obiavidnes.com/obiava/96790/sunny-beach-apartments-for-rent-near-cacao-beach--hotel-elit4

Слушалки JBL Bassline
Слушалки JBL Bassline, бели, микрофон, предназначени за DJ-и
http://obiavidnes.com/obiava/96789/slushalki-jbl-bassline

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

Слушалки JBL Bassline
Слушалки JBL Bassline, черни, микрофон, предназначени за DJ-и
http://obiavidnes.com/obiava/96788/slushalki-jbl-bassline

БЕЗПРИСЪСТВЕН онлайн курс по ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ от МАРТИЛЕН ФМ
При нас Вие получавате:
-знания как да задържите клиентите
-знания как да превърнете интереса в сделка
-При успешно завършване на професионалното обучение Вие получавате ДИПЛОМА ЗА ВТОРА СТЕПЕН ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ !
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Промоция до 19.03.2015г. Получавате промоция 40% от цената на курса. Обадете се веднага.
Цена на пакета: 535 лв- 40% = 321
http://obiavidnes.com/obiava/96787/bezprisystven-onlayn-kurs-po-prodavach--konsultant-ot-martilen-fm

Слушалки JBL J46BT
Слушалки JBL J46BT, бели, безжични, тип "тапи", микрофон, Bluetooth, вградена Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/96786/slushalki-jbl-j46bt

Слушалки JBL J46BT
Слушалки JBL J46BT, черни, безжични, тип "тапи", микрофон, Bluetooth, вградена Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/96785/slushalki-jbl-j46bt

Слушалки JBL J88i On Ear
Слушалки JBL J88i On Ear, бяло-оранжеви, микрофон, сгъваеми
http://obiavidnes.com/obiava/96784/slushalki-jbl-j88i-on-ear

Слушалки JBL Synchros S500
Слушалки JBL Synchros S500, бели, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/96783/slushalki-jbl-synchros-s500

Слушалки JBL Synchros S500
Слушалки JBL Synchros S500, черни, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/96782/slushalki-jbl-synchros-s500

ПРЕДЛАГАМ ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО ИНТЕРНЕТ
Търсим хора за надомна дейност от цялата страна.Можете да я извършвате от дома си,от офиса си в удомно за вас
време.Това е най-реалното предложение за изкарване на пари чрез интернет.В нашия сайт щте намерите подробно
информация за какво точно се състои дейността и какви са условията за започване,вижте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/96781/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/96780/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

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/96779/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt
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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/96778/sigurna-rabota

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/96777/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
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-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/96776/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/54959/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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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/96775/30-50-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/96774/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/96773/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Документи от/за чужбина: превод и легализация
Лицензирана агенция за преводи и легализации Нов Век предлага преводи на техническа документация, правни,
медицински, икономически, художествени текстове и др. Заверки на преводи на документи от чужбина в МВнР и
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на свидетелства за съдимост, съдебни решения, нотариални актове, удостоверения за раждане и
наследници, пълномощни, дипломи, академични справки, медицински документи 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/96772/dokumenti-otza-chujbina-prevod-i-legalizaciya

Слушалки JBL Synchros S700
Слушалки JBL Synchros S700, черни, микрофон, вградена Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/96771/slushalki-jbl-synchros-s700

Сделки с търговски предприятия, Продажба на фирми...
Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за Изкупуване и Прехвърляне ЕООД , ООД , АД , ЕАД !!!
Предлагаме на клиентите си следните правни услуги:Търговско, корпоративно, дружествено право.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
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заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Изкупуване-Прехвърляне на ЕООД/ООД-Прехвърляне на дружествени дялове-Чл. 129.(1)(2) Чл. 130. Справка-ТЪРГОВСКИ
ЗАКОН.Няма солидарна отговорност.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма , ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
PRETOR GROUP INC.
За контакти от цялата страна-тел.0892918797 http://kpd-bg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/96770/sdelki-s-tyrgovski-predpriyatiya-prodajba-na-firmi

Изкупуване и Прехвърляне ЕООД , ООД , АД , ЕАД !!!
Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за Изкупуване и Прехвърляне ЕООД , ООД , АД , ЕАД !!!
Предлагаме на клиентите си следните правни услуги:Търговско, корпоративно, дружествено право.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Изкупуване-Прехвърляне на ЕООД/ООД-Прехвърляне на дружествени дялове-Чл. 129.(1)(2) Чл. 130. Справка-ТЪРГОВСКИ
ЗАКОН.Няма солидарна отговорност.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма , ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
PRETOR GROUP INC.
За контакти от цялата страна-тел.0892918797 http://kpd-bg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/96769/izkupuvane-i-prehvyrlyane-eood--ood--ad--ead-

ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ - ЕООД, ООД, 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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
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.
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 !
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/96768/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
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.
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 !
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/96767/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
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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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
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.
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 !
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/96766/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Слушалки JBL Yurbuds Inspire 100
Слушалки JBL Yurbuds Inspire 100, черни, тип "тапи", водоустойчиви, подходящи за спорт

Страница 55/135

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

15.03.2015

http://obiavidnes.com/obiava/96765/slushalki-jbl-yurbuds-inspire-100

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/96764/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/96763/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;
- 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/96762/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.
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- 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/96761/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/96760/ispanski-ezik---kursove-i-uroci

Немски 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/96759/nemski-ezik---kursove-i-uroci

Слушалки JBL Yurbuds Inspire 400
Слушалки JBL Yurbuds Inspire 400, черни, тип "тапи", микрофон, водоустойчиви, подходящи за спорт
http://obiavidnes.com/obiava/96758/slushalki-jbl-yurbuds-inspire-400

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/96757/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
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за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/96756/30-50-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/96755/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/96754/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Слушалки JBL Yurbuds Leap 100
Слушалки JBL Yurbuds Leap 100, черни, безжични, тип "тапи", водоустойчиви, Bluetooth, микрофон, подходящи за спорт
http://obiavidnes.com/obiava/96753/slushalki-jbl-yurbuds-leap-100

Инкубатори-Люпилни Напълно Автоматични !!!
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/96752/inkubatori-lyupilni-napylno-avtomatichni-

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
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в учебния план .
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
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/96751/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/96750/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae

Йонизатори Озонотор за въздух и вода
Йонизатори Озонотор за въздух и вода.
Нашият магазин предлага на своите клиенти Озонотор за въздух и вода.
Устройството произвежда озон от кислорода във въздуха и образува отрицателни йони,
които премахват замърсявания и миризми и спомагат за унищожаването на болестотворни организми.
”БГ магазин” разполага и с йонизатори – Йонизатор ”AEROION” и Йонизатор и генератор на озон ”M Fresh”. За повече
информация относно изброените уреди се свържете с нас или посетете нашия сайт.
Прочистете вдишвания от Вас въздух, дарявайки си здраве.
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www.miramarket.net
онлайн магазин MiraMarket.
www.bgmag.net
онлайн магазин BGmag.
www.shopbg.info
онлайн магазин SHOPBG.
www.tehno.shopbg.info
онлайн магазин ШОПБГ.
www.miramarket.eu
онлайн магазин MiraMarket.
www.market99.net
онлайн магазин Market99.
www.gabimarket.com
онлайн магазин Gabimarket.
http://obiavidnes.com/obiava/96749/yonizatori-ozonotor-za-vyzduh-i-voda

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/96748/cours-de-bulgare-pour-trangers

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/96747/nemski-ezik---individualno--i-v-malki-grupi

Частен детектив - Детективска агенция - 0885350440
Детективска агенция “Стар” предлага професионални и дискретни детективски разследвания на териториятана цялата
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страна.
- Разкриване на изневери с фото и видео материали
- наблюдение
- проучвания
- справки за адреси ,месторабота ,телефони
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
-поставяне на скрити аудио и записващи устройства
-установяване на биологични родители
- събиране на данни
- намиране на лица и установяване на тяхното местонахождение.
http://obiavidnes.com/obiava/96746/chasten-detektiv---detektivska-agenciya---0885350440

Батерия (oригинална) за Apple iPhone 4S
Батерия (oригинална) за Apple iPhone 4S, 1430mAh, 3.7V
http://obiavidnes.com/obiava/96745/bateriya-originalna-za-apple-iphone-4s

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 420.00 лв.,
Вие получавате като БОНУС : . ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ
МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР нов -275 лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 420 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 !
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/96744/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
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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/96743/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

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
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
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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
онлайн магазин BGmag.
www.miramarket.net
онлайн магазин MiraMarket.
www.shopbg.info
онлайн магазин SHOPBG.
www.tehno.shopbg.info
онлайн магазин ШОПБГ.
www.miramarket.eu
онлайн магазин MiraMarket.
www.market99.net
онлайн магазин Market99.
www.gabimarket.com
онлайн магазин Gabimarket.
http://obiavidnes.com/obiava/96742/masajna-kushetka-magicpro-2

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/96741/otslabni-s-meizitang

7" (17.78 cm) Asus FonePad FE375CXG-1G031A
7" (17.78 cm) Asus FonePad FE375CXG-1G031A, златист, 3G (поддържа 2 sim карти), четири-ядрен Intel Atom Z3530
1.33GHz, 1GB RAM, 8GB Flash памет (+microSD слот), Android 4.4, 299g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/96740/7-1778-cm-asus-fonepad-fe375cxg-1g031a

7" (17.78 cm) Prestigio MultiPad WIZE 3017
7" (17.78 cm) Prestigio MultiPad WIZE 3017, четири-ядрен ARM Cortex A7 1.20GHz, 512MB RAM, 4GB Flash памет
(+microSD слот), Android 4.4 (KitKat), 278g, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/96739/7-1778-cm-prestigio-multipad-wize-3017

Калъф "джоб" Bugatti SlimCase Dublin XL
Калъф "джоб" Bugatti SlimCase Dublin XL, кожен, 8.4 x 14.2см, кафяв
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http://obiavidnes.com/obiava/96738/kalyf-djob-bugatti-slimcase-dublin-xl

Стойка за кола HTC Holder Kit CU G100
Стойка за кола HTC Holder Kit CU G100, със зарядно за HTC
http://obiavidnes.com/obiava/96737/stoyka-za-kola-htc-holder-kit-cu-g100

Стойка за кола HTC Holder Kit CU S480
Стойка за кола HTC Holder Kit CU S480, HTC Wildfire S
http://obiavidnes.com/obiava/96736/stoyka-za-kola-htc-holder-kit-cu-s480

Стойка за кола за HTC ChaCha
Стойка за кола за HTC ChaCha, bulk
http://obiavidnes.com/obiava/96735/stoyka-za-kola-za-htc-chacha

S-View Flip Cover "Pierre Cardin" Folio-W за Samsung Galaxy S5 SM-G900
S-View Flip Cover "Pierre Cardin" Folio-W за Samsung Galaxy S5 SM-G900, кожен, зелен
http://obiavidnes.com/obiava/96734/s-view-flip-cover-pierre-cardin-folio-w-za-samsung-galaxy-s5-sm-g900

S-View Flip Cover "Pierre Cardin" Folio-W за Samsung Galaxy S5 SM-G900
S-View Flip Cover "Pierre Cardin" Folio-W за Samsung Galaxy S5 SM-G900, кожен, оранжев
http://obiavidnes.com/obiava/96733/s-view-flip-cover-pierre-cardin-folio-w-za-samsung-galaxy-s5-sm-g900

S-View Flip Cover "Pierre Cardin" Folio-W за Samsung Galaxy S5 SM-G900
S-View Flip Cover "Pierre Cardin" Folio-W за Samsung Galaxy S5 SM-G900, кожен, розов
http://obiavidnes.com/obiava/96732/s-view-flip-cover-pierre-cardin-folio-w-za-samsung-galaxy-s5-sm-g900

S-View Flip Cover "Pierre Cardin" Metallic Folio за Samsung Galaxy Note 3 N9005
S-View Flip Cover "Pierre Cardin" Metallic Folio за Samsung Galaxy Note 3 N9005, кожен, бял
http://obiavidnes.com/obiava/96731/s-view-flip-cover-pierre-cardin-metallic-folio-za-samsung-galaxy-note-3-n9005

S-View Flip Cover "Pierre Cardin" Metallic Folio за Samsung Galaxy Note 3 N9005
S-View Flip Cover "Pierre Cardin" Metallic Folio за Samsung Galaxy Note 3 N9005, кожен, черен
http://obiavidnes.com/obiava/96730/s-view-flip-cover-pierre-cardin-metallic-folio-za-samsung-galaxy-note-3-n9005

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/96729/chehiya---skladovi-rabotnici-i-elektrokaristi-bez-posrednici
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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/96728/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/96727/chehiya---nabira-rabotnici-bez-posrednici

S-View Flip Cover "Pierre Cardin" Metallic Folio за Samsung Galaxy S5 SM-G900
S-View Flip Cover "Pierre Cardin" Metallic Folio за Samsung Galaxy S5 SM-G900, кожен, бял
http://obiavidnes.com/obiava/96726/s-view-flip-cover-pierre-cardin-metallic-folio-za-samsung-galaxy-s5-sm-g900

S-View Flip Cover "Pierre Cardin" Metallic Folio за Samsung Galaxy S5 SM-G900
S-View Flip Cover "Pierre Cardin" Metallic Folio за Samsung Galaxy S5 SM-G900, кожен, лилав
http://obiavidnes.com/obiava/96725/s-view-flip-cover-pierre-cardin-metallic-folio-za-samsung-galaxy-s5-sm-g900

Предлагаме инкубатори
Предлагаме инкубатори за люпене на яйца
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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/96724/predlagame-inkubatori

Бригади с опит извършват всякакви стр. услуги и довърш. дейности
Бригади от строителни майстори с дългогодишен опит в областта на строителството извършват всякакви строителни
услуги и жилищни ( домашни ) ремонти :
- груб строеж и зидария
- къртене и извозване
- вътрешни и външни топлоизолации
- машинна мазилка и замазка , маш . боядисване
- хидроизолации
- гипсокартон ,окачени тавани , преградни стени
- скрито осветление , разчупени тавани ( на различни нива ) и др.
- усвояване на тераси и всякакви преустройства
- всякакви обръщания на ъгли на врати и прозорци
- шпакловка със сатен гипс и колор кит , латекс
- всякакви декоративни мазилки
- поставяне на теракот , фаянс и гранитогрес
- облицовка с всички видове камък
- шлайфан и щампован бетон
- Ел. инсталации , ОиВ , ВиК , и други .
Безплатен , неангажиращ оглед и консултации , оферта , договор , професинализъм , коректност , кратки срокове . Тел.
за контакт - 0878 78 23 88 - Антон Стоянов .
http://obiavidnes.com/obiava/96723/brigadi-s-opit-izvyrshvat-vsyakakvi-str-uslugi-i-dovyrsh-deynosti

ЗА ИЗМАМИТЕ ЗА РАБОТА В ЧЕХИЯ
ВСИЧКИ
ЗНАЕМ
КОЛКО
МНОГО
ИЗМАМИ
ИМА
ЗА
РАБОТА
В
ЧЕХИЯ.ЗНАЕМ
ДОРИ
ИМЕНАТА,ФИРМИТЕ,ТЕЛЕФОНИТЕ НА ИЗМАМНИЦИТЕ. ЗА МОМЕНТА БЕЗ ДА СТЕ ИЗМАМЕНИ И СЪС
СИГУРНОСТ ЩЕ РАБОТИТЕ И ПОЛУЧАВАТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО СИ Е АКО ПОЛЗВАТЕ УСЛУГИТЕ НА ОБЯВИ ЗА
ЧЕХИЯ СЪС СЛЕДНИТЕ ТЕЛЕФОНИ: 0878178671 , 0886090826 , 0898383534 НАИСТИНА ЩЕ РАБОТИТЕ ШЕ СТЕ
ДОВОЛНИ И РЕДОВНО ЩЕ ПОЛУЧАВАТЕ АВАНС И ЗАПЛАТА. ЗА МОМЕНТА САМО ПРИ ТЕЗИ Е СИГУРНО. НИКОЙ
НЕ Е ЗАДЪЛЖИН ДА СЕ СЪОБРАЗЯВА С НАПИСАНОТО.ВСИКИ ИМА ПРАВО НА ИЗБОР.
http://obiavidnes.com/obiava/96722/za-izmamite-za-rabota-v-chehiya

Въздушни снимки. Заснемане с дрон. Квадрокоптери под наем.!!!
Въздушно заснемане с рекламна цел на заведения, хотели и др. Филмиране от въздуха на партита, събития, сватби.
Кадастрална фотография. Дрон под наем.
http://obiavidnes.com/obiava/96721/vyzdushni-snimki-zasnemane-s-dron-kvadrokopteri-pod-naem

S-View Flip Cover "Pierre Cardin" Metallic Folio за Samsung Galaxy S5 SM-G900
S-View Flip Cover "Pierre Cardin" Metallic Folio за Samsung Galaxy S5 SM-G900, кожен, розов
http://obiavidnes.com/obiava/96720/s-view-flip-cover-pierre-cardin-metallic-folio-za-samsung-galaxy-s5-sm-g900

S-View Flip Cover "Pierre Cardin" Metallic Folio за Samsung Galaxy S5 SM-G900
S-View Flip Cover "Pierre Cardin" Metallic Folio за Samsung Galaxy S5 SM-G900, кожен, син
http://obiavidnes.com/obiava/96719/s-view-flip-cover-pierre-cardin-metallic-folio-za-samsung-galaxy-s5-sm-g900
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Допълнителни приходи без инвестиция
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/96718/dopylnitelni-prihodi-bez-investiciya

Добре дошли при най-ниските цени на врати София!
Предлагаме богат избор от интериорни врати на конкурентни цени. При нас ще намерите разнообразие от цветове,
размери и модели, като основното предимство, което имаме е постоянна складова наличност, качествено и бързо
обслужване от търговските консултанти, кратки срокове за изпълнение на поръчките.
http://obiavidnes.com/obiava/96717/dobre-doshli-pri-nay-niskite-ceni-na-vrati-sofiya

Съботен курс по италиански език за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда веднъж седмично – събота от 10.00 до 13.30 часа. Цена: 250 лева.
Начало: 17.01.15г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/96716/syboten-kurs-po-italianski-ezik-za-nachinaeshti

Съботен курс по италиански език за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда веднъж седмично – събота от 10.00 до 13.30 часа. Цена: 250 лева.
Начало: 17.01.15г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/96715/syboten-kurs-po-italianski-ezik-za-nachinaeshti

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
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познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/96714/30-50-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/96713/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/96712/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Заден капак Pierre Cardin Silk cover за Samsung Galaxy S5 SM-G900
Заден капак Pierre Cardin Silk cover за Samsung Galaxy S5 SM-G900, бял
http://obiavidnes.com/obiava/96711/zaden-kapak-pierre-cardin-silk-cover-za-samsung-galaxy-s5-sm-g900

Детективска Агенция Инкогнито-София,Пловдив,Бургас,Варна
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/96710/detektivska-agenciya-inkognito-sofiyaplovdivburgasvarna

Частен Детектив-Детективска Агенция Фокс-София, Пловдив, Бургас
Детективска Агенция Фокс с пълна гама детективски услуги за частни лица и фирми.Бързина,точност,ефективност!
Частни детективи - 24 ч.Гарантира 100% Дискретно разследване!
Професионални детективски услуги на територията на България и ЕС
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- Безплатни консултации
- Разкриване и доказване на изневери
- Фирмени проучвания
- Консултации на фирми относно сигурността
- Установяване и издирване на лица
- Частен детектив - Разследване
- Справки на лица, автомобили, телефони и др.
- Издирване на биологични родители
- "Откриване" на скрити микрофони и камери в жилища, автомобили, офиси и др.
- Проверка на телефони и компютри за вграден в тях шпионски софтуер
- GPS системи за проучване и установяване
- Други ефективни детективски услуги !
Дискретността на проведения разговор или разследване е гарантирана
от нашите Частни Детективи.
За контакти:
GSM: 0888400413,0897024504,0879527229
e-mail: detective-fox@infojoker.bg
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/96709/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-sofiya-plovdiv-burgas

Заден капак Pierre Cardin Silk cover за Samsung Galaxy S5 SM-G900
Заден капак Pierre Cardin Silk cover за Samsung Galaxy S5 SM-G900, розов
http://obiavidnes.com/obiava/96708/zaden-kapak-pierre-cardin-silk-cover-za-samsung-galaxy-s5-sm-g900

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/96707/rabota-za-30-min-na-den

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,
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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/96706/razgovoren-angliyski

Bulgarian for foreigners
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
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
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• 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/96705/bulgarian-for-foreigners

Курсове за шести клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за 6 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на шестокласници.
Изберете курсовете за 6 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/96704/kursove-za-shesti-klas-na-rodina

Инкубатори 8-вида автоматични и 8-вида полуавтоматични !!!
Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на люлката от : 18яйца,35,55,75,100,150,175 и 200броя яйца.
Поемаме гаранция за своите инкубатори за един сезон.Начина за употреба е лесен дори за начинаещти
клиенти.Инкубаторите са предназначени за домашна употреба.На люлката няма гнезда поради това може да се слагат
всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с цифров дисплей с точност до
0.01градуса.Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната.Заповядайте на сайта ни за да разгледате
предлаганите ни продукти.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/96703/inkubatori-8-vida-avtomatichni-i-8-vida-poluavtomatichni-

Курсове за седми клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за кандидатстване след 7 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на седмокласници.
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Изберете курсовете за 7 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди изпитите след 7 клас.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/96702/kursove-za-sedmi-klas-na-rodina

Подготовка за матура на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за МАТУРА от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка за матура.
Изберете курсовете за матура на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди МАТУРИТЕ.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
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Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/96701/podgotovka-za-matura-na-rodina

Силиконов гръб Pierre Cardin за iPhone 6
Силиконов гръб Pierre Cardin за iPhone 6
http://obiavidnes.com/obiava/96700/silikonov-gryb-pierre-cardin-za-iphone-6

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети.
Изберете курсовете за кандидат-студенти на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди кандидатстудентските изпити и
МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/96699/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina
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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
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 .
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/96698/ruski-ezik---individualno-i-v-malki-grupi

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
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
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http://obiavidnes.com/obiava/96697/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

Силиконов гръб Pierre Cardin за Samsung Galaxy S5 SM-G900
Силиконов гръб Pierre Cardin за Samsung Galaxy S5 SM-G900, бял
http://obiavidnes.com/obiava/96696/silikonov-gryb-pierre-cardin-za-samsung-galaxy-s5-sm-g900

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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
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.
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 !
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/96695/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
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.

Страница 76/135

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

15.03.2015

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.
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 !
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/96694/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 !
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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
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.
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 !
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/96693/izkupuvame-firmi---eood-ood-sd-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-so

"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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
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
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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.
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 !
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/96692/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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
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.
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 !
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/96691/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
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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.
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 !
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/96690/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
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/96689/30-50-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.
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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/96688/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/96687/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Силиконов гръб Pierre Cardin за Samsung Galaxy S5 SM-G900
Силиконов гръб Pierre Cardin за Samsung Galaxy S5 SM-G900, черен
http://obiavidnes.com/obiava/96686/silikonov-gryb-pierre-cardin-za-samsung-galaxy-s5-sm-g900

Силиконов гръб Pinlo Slice 3 за iPhone 5
Силиконов гръб Pinlo Slice 3 за iPhone 5, бял
http://obiavidnes.com/obiava/96685/silikonov-gryb-pinlo-slice-3-za-iphone-5

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/96684/rabota-za-30-min-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/96683/30-50-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/96682/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/96681/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/96680/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/96679/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Силиконов гръб Pinlo Slice 3 за iPhone 5
Силиконов гръб Pinlo Slice 3 за iPhone 5, лилав
http://obiavidnes.com/obiava/96678/silikonov-gryb-pinlo-slice-3-za-iphone-5

Сделки с търговски предприятия, Продажба на фирми
LEX International Law Firm-Изкупуване и Прехвърляне на АД ЕАД ООД ЕООД със финансови
юридически проблеми.За фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
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.
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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.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
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://business-plovdiv.blogspot.com/

http://obiavidnes.com/obiava/96677/sdelki-s-tyrgovski-predpriyatiya-prodajba-na-firmi

Продажба на фирми-LEX International Law Firm
LEX International Law Firm-Изкупуване и Прехвърляне на АД ЕАД ООД ЕООД със финансови
юридически проблеми.За фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
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.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
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://business-plovdiv.blogspot.com/

http://obiavidnes.com/obiava/96676/prodajba-na-firmi-lex-international-law-firm

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/96675/detektivska-agenciya-diskret-ruse-shumen-veliko-tyrnovo

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:
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http://hameco4.wix.com/online-business
http://obiavidnes.com/obiava/96674/vyzmojnost-za-dopylnitelni-dohodi

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/96673/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

Продажба на фирми-LEX International Law Firm.....................\
LEX International Law Firm-Изкупуване и Прехвърляне на АД ЕАД ООД ЕООД със финансови
юридически проблеми.За фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
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.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
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://business-plovdiv.blogspot.com/

http://obiavidnes.com/obiava/96672/prodajba-na-firmi-lex-international-law-firm

Продажба на фирми-LEX International Law Firm
LEX International Law Firm-Изкупуване и Прехвърляне на АД ЕАД ООД ЕООД със финансови
юридически проблеми.За фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
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.
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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.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
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://business-plovdiv.blogspot.com/

http://obiavidnes.com/obiava/96671/prodajba-na-firmi-lex-international-law-firm

Сделки с търговски предприятия, Продажба на фирми
LEX International Law Firm-Изкупуване и Прехвърляне на АД ЕАД ООД ЕООД със финансови
юридически проблеми.За фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
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.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
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://business-plovdiv.blogspot.com/

http://obiavidnes.com/obiava/96670/sdelki-s-tyrgovski-predpriyatiya-prodajba-na-firmi

Продажба на фирми-LEX International Law Firm
LEX International Law Firm-Изкупуване и Прехвърляне на АД ЕАД ООД ЕООД със финансови
юридически проблеми.За фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
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.
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Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
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://business-plovdiv.blogspot.com/

http://obiavidnes.com/obiava/96669/prodajba-na-firmi-lex-international-law-firm

Силиконов гръб Pinlo Slice 3 за iPhone 5
Силиконов гръб Pinlo Slice 3 за iPhone 5, розов
http://obiavidnes.com/obiava/96668/silikonov-gryb-pinlo-slice-3-za-iphone-5

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/96667/otslabni-s-meizitang

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 :
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)
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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/96666/masajna-kushetka-magicpro-2-dvusekcionna

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/96665/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване
Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване с професионална прецизност!
Забравете разплискващите се кофи и вани за боя!
* 3 режима на пръскане - за вертикално или хоризонтално боядисвате
* регулируемата ширина на разпръскване
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* прецизно боядисване на трудно достъпни места
* за всякакви бои и повърхности!
Пистолетът за боядисване Пейнт Зум е направен от висококачествени, супер здрави и ултра леки материали и мощен
мотор от 600 вата.
Боядисвате с всички видове бои, върху всякакви повърхности
* стени
* тухли
* ламперия
* бетон
* масивно дърво и др.
С Пейнт Зум
* спестявате пари,
* изразходвате по-малко боя
* покритивате фино, гладко и равномерно
Такова качество е невъзможно да се постигне с четка и валяк!
Боядисвайте лесно с Пейнт Зум!
Гаранция 12м
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/96664/peynt-zuum---pistolet-za-super-byrzo-i-gladko-boyadisvane

Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/96663/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

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/96662/otslabnete-s-lida

Силиконов гръб Pinlo Slice 3 за iPhone 5
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Силиконов гръб Pinlo Slice 3 за iPhone 5, син
http://obiavidnes.com/obiava/96661/silikonov-gryb-pinlo-slice-3-za-iphone-5

ЗАВАРЧИЦИ ЗА ЧЕХИЯ
Чешка фирма набира заварчици на СО2 БЕЗ ТАКСИ И КОМИСИОННИ, заплата 1200 EUR, трудов договор по чешкото
законодателство, аванси всяка седмица от 100 EUR, здравни и социални осигуровки за сметка на работодателя,
осигурена безплатна квартира. Тел: 0878 0234 67
http://obiavidnes.com/obiava/96660/zavarchici-za-chehiya

Prestigio Grace X3 (бял)
Prestigio Grace X3 (бял), GPS, поддържа 2 sim карти, 4.5" (11.43 cm) сензорен IPS екран, четири-ядрен MediaTek MT6582M
1.30 GHz, 1GB RAM, 8GB памет (+microSD слот), 8 & 5Mpix camera, Android 4.4, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/96659/prestigio-grace-x3-byal

0882551735 фини шпакловки.4лв. гипсова шпакловка.4лв. латекс.2лв. топлоизолация.10лв..
обръщане покрай дог
0882551735, фина шпакловка - 4лв. гипсова шпакловка - 4лв. латекс - 2лв. обръщане покрай pvc дограма и врати с
поставияне на лайсни или измазване - 6лв. топлоизолация - 10лв. минерални мазилки, пръскана мазилка, замазки, зидария, и
др. довършителни ремонти. работи се в кратки срокове, и качеството се вижда на момента. майстор с дългодишна
практика, започване веднага. 0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/96658/0882551735-fini-shpaklovki4lv-gipsova-shpaklovka4lv-lateks2lv-toploizolaciya

Слушалки JBL J88 On Ear
Слушалки JBL J88 On Ear, бяло-оранжеви, сгъваеми
http://obiavidnes.com/obiava/96656/slushalki-jbl-j88-on-ear

Геймърски комплект SteelSeries Champions Bundle
Геймърски комплект SteelSeries Champions Bundle, мишка, пад и слушалки
http://obiavidnes.com/obiava/96655/geymyrski-komplekt-steelseries-champions-bundle

Flip Cover 2MeStyle Pochette Python Gold
Flip Cover 2MeStyle Pochette Python Gold, ръчно изработен от естествена змийска кожа, за iPhone 5/5S
http://obiavidnes.com/obiava/96654/flip-cover-2mestyle-pochette-python-gold

Заден протектор 2MeStyle Chocolate Gold Metal
Заден протектор 2MeStyle Chocolate Gold Metal, ръчно изработен от естествена телешка кожа, за iPhone 5/5S
http://obiavidnes.com/obiava/96653/zaden-protektor-2mestyle-chocolate-gold-metal

Заден протектор 2MeStyle Croco
Заден протектор 2MeStyle Croco, ръчно изработен от естествена крокодилска кожа, за iPhone 5/5S, черен
http://obiavidnes.com/obiava/96652/zaden-protektor-2mestyle-croco

Заден протектор 2MeStyle Python Gold Leaf Metal
Заден протектор 2MeStyle Python Gold Leaf Metal, ръчно изработен от естествена змийска кожа, за iPhone 5/5S
http://obiavidnes.com/obiava/96651/zaden-protektor-2mestyle-python-gold-leaf-metal

Заден протектор 2MeStyle Python Gold Metal
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Заден протектор 2MeStyle Python Gold Metal, ръчно изработен от естествена змийска кожа, за iPhone 5/5S
http://obiavidnes.com/obiava/96650/zaden-protektor-2mestyle-python-gold-metal

Заден протектор 2MeStyle Python Metal
Заден протектор 2MeStyle Python Metal, ръчно изработен от естествена змийска кожа, за iPhone 5/5S, черен
http://obiavidnes.com/obiava/96649/zaden-protektor-2mestyle-python-metal

Заден протектор 2MeStyle Python
Заден протектор 2MeStyle Python, ръчно изработен от естествена змийска кожа, за iPhone 5/5S, черен
http://obiavidnes.com/obiava/96648/zaden-protektor-2mestyle-python

Калъф "джоб" Aston Martin Slim TP
Калъф "джоб" Aston Martin Slim TP, кожен, за iPhone 5/5S, светлокафяв
http://obiavidnes.com/obiava/96647/kalyf-djob-aston-martin-slim-tp

Flip Cover Blackberry Leather
Flip Cover Blackberry Leather, кожен, за Blackberry Passport, кафяв
http://obiavidnes.com/obiava/96646/flip-cover-blackberry-leather

Калъф "джоб" BlackBerry Leather Case
Калъф "джоб" BlackBerry Leather Case, кожен, за BlackBerry 9000 Bold, 8520 Curve, 9300 Curve, 9700 Bold, 9780 Bold, 9800
Torch, черен
http://obiavidnes.com/obiava/96645/kalyf-djob-blackberry-leather-case

Дигитално пиано - кафяв цвят!Хамър и динамична клавиатура!
Висок клас Дигитално пиано! HAMMER ACTION KEYS - USB ВХОД!
Изключително КАЧЕСТВО!!!
ПИАНО магазин АКУСТИКО – Създаден за ВАС! Вносител!!!
гр.София
ул."Одрин " № 160 /до бул.”Сливница” /
e-mail: acustico@abv.bg ,
www.acusticobg.com
www.digitalpianobg.com ,
Skype: acustico.bg
тел: 02/8914053 ,
моб.тел. 0887514046
http://obiavidnes.com/obiava/96644/digitalno-piano-----kafyav-cvyathamyr-i-dinamichna-klaviatura

Калъф "джоб" BlackBerry Leather Case
Калъф "джоб" BlackBerry Leather Case, кожен, за BlackBerry Bold 9700/9780 и Curve 8520/8530, черен
http://obiavidnes.com/obiava/96643/kalyf-djob-blackberry-leather-case

Детективска Агенция -Частен детектив-Габрово,Карлово,Калофер,Сопот
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
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-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
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/96642/detektivska-agenciya--chasten-detektiv-gabrovokarlovokalofersopot

Евтини нощувки на море в Поморие
Частен дом Костандара** , се намира в старата част на град Поморие , на тиха и спокойна улица, на 50 метра от
най-посещавания плаж и на около 200 метра от центъра на града. Предлага стаи с 2 и 3 легла, с хотелски тип
обзавеждане , всяка с тераса , кабелна телевизия , интернет, вентилатор, ел. кана.
На две стаи една баня с тоалетна, хладилник и посуда.
Цени - от 10 до 16 лв.
До 23.06. и след 25.08 ,дете с двама възрастни в стая стри легла е безплатно.
Константин , тел. 0888460142 , 059625987
kostandara@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/96641/evtini-noshtuvki-na-more-v-pomorie

Калъф "джоб" BlackBerry Pouch
Калъф "джоб" BlackBerry Pouch, кожен, за BlackBerry Torch 9800, бял
http://obiavidnes.com/obiava/96640/kalyf-djob-blackberry-pouch

чартърни полети
Организацията на ваканцията ви вече може лесно да се уреди. Ние от АСТЕА ТУР предлагаме на нашите клиенти
най-добрите цени на пазара на евтини билети за чартърни полети. Лято 2015 вече наближава.
http://obiavidnes.com/obiava/96639/chartyrni-poleti

Калъф "джоб" BlackBerry Pouch
Калъф "джоб" BlackBerry Pouch, кожен, за BlackBerry Torch 9800, бял-розов
http://obiavidnes.com/obiava/96638/kalyf-djob-blackberry-pouch

Бързо отслабване с Липовон
С Липовон ще отслабнете бързо и сигурно, без йо - йо ефект! Само една капсула дневно! Отслабване между 4 и 8 кг за
месец. 100% оригинален продукт.
За информация: http://lipovon. net/
http://obiavidnes.com/obiava/96637/byrzo-otslabvane-s-lipovon

Страница 92/135

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

15.03.2015

ЧЕХИЯ ЗАКОННО С ДОГОВОР ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
ЧЕХИЯ БЕЗ ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНТУРА С ДОГОВОР ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства
за
европалети,заводи,цехове,фабрики,складове,печатница,пекарна,пералня,бирена
фабрука,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 заплта 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/96636/chehiya-zakonno-s-dogovor-po-cheshkoto-zakonodatelstvo

Къртач под наем. Професионален електрически къртач
Мощен професионален електрически къртач под наем. Wacker Neuson мод: Breaker EH9
Сила на удар 19j
10,7kg.
220-240v
7,5A
1,38Kw
Производителност 630кг/ч.
http://obiavidnes.com/obiava/96635/kyrtach-pod-naem-profesionalen-elektricheski-kyrtach

Къртач под наем. Професионален електрически къртач
Мощен професионален електрически къртач под наем. Wacker Neuson мод: Breaker EH9
Сила на удар 19j
10,7kg.
220-240v
7,5A
1,38Kw
Производителност 630кг/ч.
http://obiavidnes.com/obiava/96634/kyrtach-pod-naem-profesionalen-elektricheski-kyrtach

Батерия (оригинална) за HTC BA S470
Батерия (оригинална) за HTC BA S470, HTC Desire HD, 1230mAh, 3.7V
http://obiavidnes.com/obiava/96633/bateriya-originalna-za--htc-ba-s470

ИЗКУШЕНИЕ ТЕ ЧАКА С НЕТЪРПЕНИЕ - 0877 140 344
Привет,скъпи господа..Казвам се Габи ,млада ,красива дама която обича секса и се раздава на максимум в него.Ще те
накарам да се почувстваш като цар в моята компания Тук съм за да превърна в реалност най-съкровените ти желания! 1
час 100 лв 2 часа 200 лв 3 часа 250 лв
http://obiavidnes.com/obiava/96632/izkushenie-te-chaka-s-netyrpenie---0877-140-344

Батерия (оригинална) за HTC BJ40100
Батерия (оригинална) за HTC BJ40100, HTC One S, 1650 mAh, 3.V
http://obiavidnes.com/obiava/96631/bateriya-originalna-za-htc-bj40100

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.
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- 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/96630/ispanski-ezik---kursove-i-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/96629/frenski-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;
- 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/96628/italianski-ezik---kursove-i-individualni-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/96627/angliyski-ezik---kursove-i-individualni-uroci
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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/96626/nemski-ezik---kursove-i-uroci

Батерия (оригинална) за HTC BK76100
Батерия (оригинална) за HTC BK76100, HTC One V, 1500 mAh, 3.7V
http://obiavidnes.com/obiava/96625/bateriya-originalna-za-htc-bk76100

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/96624/rabota-za-30-min-na-den

Батерия (оригинална) за HTC S530
Батерия (оригинална) за HTC S530, HTC Desire S, 1450 mAh, 3.7V
http://obiavidnes.com/obiava/96623/bateriya-originalna-za-htc-s530

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/96622/30-50-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
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посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/96621/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/96620/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/96619/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/96618/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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/96617/vyzmojnost-za-dopylnitelni-dohodi

Бизнес английски- ПЪРВО ниво
За повече информация :
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
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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/96616/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/96615/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
- 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:
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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/96614/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

Батерия (оригинална) за HTC S540
Батерия (оригинална) за HTC S540, HTC Wildfire S (A510e)/HD7/Explorer (A310e), 1230 mAh, 3.7V
http://obiavidnes.com/obiava/96613/bateriya-originalna-za-htc-s540

ПРЕДЛАГАМ ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО ИНТЕРНЕТ
Търсим хора за надомна дейност от цялата страна.Можете да я извършвате от дома си,от офиса си в удомно за вас
време.Това е най-реалното предложение за изкарване на пари чрез интернет.В нашия сайт щте намерите подробно
информация за какво точно се състои дейността и какви са условията за започване,вижте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/96612/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/96611/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/96610/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
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/96609/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
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http://obiavidnes.com/obiava/96608/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ - ЕООД, ООД, 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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
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.
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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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/96607/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
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.
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 !
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/96606/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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
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.
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 !
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/96605/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Слушалки HTC BH S600 Stereo
Слушалки HTC BH S600 Stereo, Bluetooth, черни
http://obiavidnes.com/obiava/96604/slushalki-htc-bh-s600-stereo

Силиконов протектор Jivo Bear Grylls Action Case
Силиконов протектор Jivo Bear Grylls Action Case, защита от най-висок клас, за iPhone 5/5S, сив
http://obiavidnes.com/obiava/96603/silikonov-protektor-jivo-bear-grylls-action-case

Силиконов протектор Jivo Bear Grylls Action Case
Силиконов протектор Jivo Bear Grylls Action Case, защита от най-висок клас, за iPhone 5/5S, сив кумуфлаж
http://obiavidnes.com/obiava/96602/silikonov-protektor-jivo-bear-grylls-action-case

Слушалки JBL J22 In Ear
Слушалки JBL J22 In Ear, бели, тип "тапи", оптимизирани за iPhone/iPod/iPad
http://obiavidnes.com/obiava/96601/slushalki-jbl-j22-in-ear

Слушалки JBL J22 In Ear
Слушалки JBL J22 In Ear, черни, тип "тапи", оптимизирани за iPhone/iPod/iPad
http://obiavidnes.com/obiava/96600/slushalki-jbl-j22-in-ear

Слушалки JBL J33A In Ear
Слушалки JBL J33A In Ear, черни, тип "тапи", микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/96599/slushalki-jbl-j33a-in-ear

Слушалки JBL J55i On Ear
Слушалки JBL J55i On Ear, бели, микрофон. сгъваеми, бутон за контрол на звука за iPhone/iPod/iPad
http://obiavidnes.com/obiava/96598/slushalki-jbl-j55i-on-ear

Слушалки JBL J55 On Ear
Слушалки JBL J55 On Ear, бели, сгъваеми
http://obiavidnes.com/obiava/96597/slushalki-jbl-j55-on-ear
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Слушалки JBL J55 On Ear
Слушалки JBL J55 On Ear, оранжеви, сгъваеми
http://obiavidnes.com/obiava/96596/slushalki-jbl-j55-on-ear

Слушалки JBL J55А On Ear
Слушалки JBL J55А On Ear, черни, микрофон, сгъваеми
http://obiavidnes.com/obiava/96595/slushalki-jbl-j55a-on-ear

Стейдж пиано / Stage Piano HAMMER ACTION KEYS С USB, MP3 ВХОД
* Мултифункционален дисплей
* Вход за микрофон
* 88 клавиша - хамър и динамична клавиатура
* 139 гласа, 100 ритъм стила
* Запаметяване на 5 гласа любими бленди
* 3 педала
* вход за подвижен педал
* 2 бр. изход за слушалки
* 100 демо мелодии
* Запис на две писти
* Ефекти Хорус, Ревербрация
* Делене на клавиатурата /сплит/
* Добавяне на втори инструмент,
* Транспониране
* Настройка към друг инструмент
* Метроном
* Автоматичен ритъм /Бас А.BC./
* Миди вход - изход
* Вградени говорители
* Три степени на регулация на клавиатурата.
Цена – 960лв.
Безплатен транспорт и монтаж за София!!! ПИАНО магазин АКУСТИКО – Създаден за ВАС! Вносител!!!
гр.София
ул."Одрин " № 160 /до бул.”Сливница” /
e-mail: acustico@abv.bg ,
www.acusticobg.com
www.digitalpianobg.com ,
Skype: acustico.bg
тел: 02/8914053 ,
моб.тел. 0887514046
гр.София
ул."Одрин " № 160 /до бул.”Сливница” /
acusticobg@abv.bg ,
www.acusticobg.com
02/8914053 , 0887514046
http://obiavidnes.com/obiava/96594/steydj-piano--stage-piano-hammer-action-keys--s-usb-mp3-vhod

Слушалки JBL J88i On Ear
Слушалки JBL J88i On Ear, бели, сгъваеми, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/96593/slushalki-jbl-j88i-on-ear

Инкубатори виж преди да платиш !!!
Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на люлката от : 18яйца,35,55,75,100,150,175 и 200броя яйца.
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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/96592/inkubatori-vij-predi-da-platish-

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/96591/30-50-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/96590/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/96589/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Слушалки JBL J88i On Ear
Слушалки JBL J88i On Ear, черни, микрофон, сгъваеми
http://obiavidnes.com/obiava/96588/slushalki-jbl-j88i-on-ear

Машинна мазилка и замазка, всякакви строителни услуги и ремонти
Машинна мазилка и замазка , вътрешни и външни топлоизолации , хидроизолации , облицовка с камък , замазка , гипсова
мазилка и шпакловка , теракот , гранитогрес , фаянс , колор кит , латекс , боя , тапети ,всякакви декорации и
декоративни мазилки , вътрешни и външни колони , гипсокартон , окачени тавани ,скрито осветление ,ВиК ,Ел.
инсталации ,ОиВ и др . Безплатни консултации ,оферта , договор , професионализъм,кратки срокове . Тел . за контакт 0878 78 23 88 - Антон Стоянов .
http://obiavidnes.com/obiava/84063/mashinna-mazilka-i-zamazka-vsyakakvi-stroitelni-uslugi-i-remonti
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Слушалки JBL Yurbuds Focus 100
Слушалки JBL Yurbuds Focus 100, черни, тип "тапи", водоустойчиви, подходящи за спорт
http://obiavidnes.com/obiava/96587/slushalki-jbl-yurbuds-focus-100

Слушалки JBL Yurbuds Focus 400
Слушалки JBL Yurbuds Focus 400, черни, тип "тапи", микрофон, водоустойчиви, подходящи за спорт
http://obiavidnes.com/obiava/96586/slushalki-jbl-yurbuds-focus-400

Онлайн магазин за дрехи втора ръка GTNfashuion
Маркови дрехи при нас си купи на ниски цени .http://www.gtnfashion.com/ сайта отвори там ще ни откриеш ти .
http://obiavidnes.com/obiava/96585/onlayn-magazin-za-drehi-vtora-ryka-gtnfashuion

GTNFASHION ОНЛАЙН МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ ВТОР УПОТРЕБА
МАРКОВИ ДРЕХИ НА НИСКИ ЦЕНИ.зА МАЛКО ПАРИ ГАРДЕРОБА СИ СМЕНИ И ПРОЛЕТТА УСМИХНАТ
ПОСЛЕЩНИ
http://obiavidnes.com/obiava/96584/gtnfashion-onlayn-magazin-za-drehi-vtor-upotreba

Детективска агенция Авалон-24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери, издирване, биологични родители,
наблюдение, справки, помощ на родители с трудни деца,
полиграф, технически средства, консултация с адвокат и…
Бързи, качествени, професионални детективски услуги.
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент, гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти:
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/96583/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi

D-Link DCS-3710
D-Link DCS-3710, HD, мрежова, Securicam, Day & Night WDR, PoE, IR Cut Filter, 3GP
http://obiavidnes.com/obiava/96582/d-link-dcs-3710

LEX International Law Firm-Изкупуване и Прехвърляне на АД ЕАД ООД ЕООД
LEX International Law Firm-Изкупуване и Прехвърляне на АД ЕАД ООД ЕООД със финансови
юридически проблеми.За фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
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.
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Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
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://business-plovdiv.blogspot.com/
http://obiavidnes.com/obiava/96581/lex-international-law-firm-izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-ad-ead-ood-eood

LEX International Law Firm-Изкупуване и Прехвърляне на АД ЕАД ООД ЕООД със финансови
юридически проблеми.За фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
LEX International Law Firm-Изкупуване и Прехвърляне на АД ЕАД ООД ЕООД със финансови
юридически проблеми.За фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
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.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
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://business-plovdiv.blogspot.com/
http://obiavidnes.com/obiava/96580/lex-international-law-firm-izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-ad-ead-ood-eood-sys-finan

D-Link DCS-6111
D-Link DCS-6111, 1.3Mpix, мрежова, Securicam, Day & Night, Fixed Dome, WDR, 3GP, PoE, IR LED, IR Cut
http://obiavidnes.com/obiava/96579/d-link-dcs-6111

D-Link DCS-6815
D-Link DCS-6815, 2Mpix, мрежова, Securicam, High Speed Dome, Weatherproof, IR Cut
http://obiavidnes.com/obiava/96578/d-link-dcs-6815

Машина за полагане на мазилки и попълване на фуги под наем
МАШИНИ ЗА ПРЪСКАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО СМЕСЕНИ СУХИ ГИПСОВИ, ВАРОВИ, ВАРО- ГИПСОВИ И ВАРОЦИМЕНТОВИ МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ, КРАЙНИ ПОКРИТИЯ, ВЪНШНИ МАЗИЛКИ, ЦВЕТНИ МАЗИЛКИ, ЛЕПИЛА,
ПОДОВИ И ВАРОВИ ОСНОВИ.
ИДЕАЛНА ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФУГИ В ЗИДОВЕ,ЗИДАРИИ,СТЕНИ И ДР.
РАБОТИ С 220v И С КОМПРЕСОР,КОЙТО Е ВКЛюЧЕН В ЦЕНАТА.
http://obiavidnes.com/obiava/96577/mashina-za-polagane-na-mazilki-i-popylvane-na-fugi-pod-naem

Заден протектор 2MeStyle Fabric Crystal
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Заден протектор 2MeStyle Fabric Crystal, дизайнерски, с кристали Сваровски, за iPhone 5/5S, сребрист
http://obiavidnes.com/obiava/96576/zaden-protektor-2mestyle-fabric-crystal

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/96575/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/96574/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;
- 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/96573/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.
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- 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/96572/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/96571/ispanski-ezik---kursove-i-uroci

Заден протектор 2MeStyle Fabric Crystal
Заден протектор 2MeStyle Fabric Crystal, дизайнерски, с кристали Сваровски, за iPhone 5/5S, черен
http://obiavidnes.com/obiava/96570/zaden-protektor-2mestyle-fabric-crystal

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

Страница 108/135

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

15.03.2015

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/96569/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 :
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
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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/96568/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
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/96567/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.
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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
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/96566/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

Заден протектор 2MeStyle Matelasse Leather
Заден протектор 2MeStyle Matelasse Leather, дизайнерски, кожен, с кристали Сваровски, за iPhone 5/5S черен-златист
http://obiavidnes.com/obiava/96565/zaden-protektor-2mestyle-matelasse-leather

Входни и интериорни врати
Заповядайте във ВРАТИ БУРГАС и се потопете в голямото многообразие от висококачествени входни и интериорни
врати! Очакваме Ви на място в шоурума ни (гр. Бургас, ул. Индустриална 21а), всеки ден от понеделник до събота.
http://obiavidnes.com/obiava/96564/vhodni-i-interiorni-vrati

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,
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/96563/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

Заден протектор 2MeStyle Python Wallet
Заден протектор 2MeStyle Python Wallet, ръчно изработен от естествена змийска кожа, за iPhone 5/5S, черен
http://obiavidnes.com/obiava/96562/zaden-protektor-2mestyle-python-wallet

ЧЕХИЯ - СКЛАДОВИ РАБОТНИЦИ И ЕЛЕКТРОКАРИСТИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
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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/96561/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/96560/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
- 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/96559/chehiya---stroiteli-i-zavarchici-bez-posrednici
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Заден протектор 2MeStyle Swarovski
Заден протектор 2MeStyle Swarovski, дизайнерски, с кристали Сваровски, за iPhone 5/5S (черен)
http://obiavidnes.com/obiava/96558/zaden-protektor-2mestyle-swarovski

Костенурково клепоухо котенце
Развъдник продава късокосместо костенурково женско котенце. Котенце е гальовно и игриво, научено на хигиенни навици,
ще точи ноктите си върху специални уреди. При закупуването ще получите препоръки за отглеждане .тел: 0885246459
http://obiavidnes.com/obiava/96557/kostenurkovo-klepouho-kotence

Клепоухо котенце със сини очи
Продавам ”Уникално” шотландско клепоухо късокосместо женско котенце-колорпойнт със сини очи.Котенцето е със
спокоен нрав, много гальовно, социализирано и игриво.Тя е научена на котешка тоалетна, храни се самостоятелно и
остри ноктите си върху специални уреди предназначени за това.При закупуване ще получите съвети за правилното
хранене,грижи и отглеждане на вашето котенце.За друга информация само на GSM:0885246459
http://obiavidnes.com/obiava/96556/klepouho-kotence-sys-sini-ochi

Късокосместо шотландско котенце
Развъдник Ви предлага мъжко шотландско късокосместо котенце. Котенцето е гальовно и игриво, научено на хигиенни
навици и да точи ноктите си върху специални уреди. В нашия развъдник всички котета с добър нрав, при закупуването ще
получите препоръки за отглеждане. тел: 0885246459
http://obiavidnes.com/obiava/96555/kysokosmesto-shotlandsko-kotence

http://alink4.com/contact_us.php
Ubiquiti Mikrotik Nano station m5 NSM5 NSM2 RouterBOARD rb750 rb750gl sxt 1100ahx2 lite5 sextant metal 5SHPn
CCR1016-12G CCR1036-12G-4S 951G 951Ui Groove 52HPn CRS125-24G-1S-RM CCR1009-8G-1S-1S+ NetBox 5-802.11ac
NetMetal 5-802.11AC cAP 2n Unifi LR Unifi AC Outdoor + rocket m5 bullet dish loco m2 nano bridge nano beam airgrid pico m2
switch pigtail cable aircam dome
http://obiavidnes.com/obiava/96554/httpalink4comcontact_usphp

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/96553/otslabnete-s-lida

Батерия (оригинална) за HTC BA S780
Батерия (оригинална) за HTC BA S780, HTC Sensation/XE/HTC EVO 3D, 1730 mAh, 3.7V
http://obiavidnes.com/obiava/96552/bateriya-originalna-za-htc-ba-s780

Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
10 минутна тренировка с ”ВИБРО ПЛЕЙТ”, замества едночасово "блъскане” по различните уреди във фитнес залите !
Това е един специален иновационен метод за тренировка – ”Whole body vibration”, който се базира на дългогодишни
международни клинични изследвания и има много широко поле на приложение
в областта на здравето, спорта и фитнеса.Той се състои в използването на бързи ритмични вибрации, които
предизвикват силни мускулни контракции,
тренирайки цялото тяло и и водещи до бързи резултати.
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А те са впечатляващи и се проявяват още през първата седмица на използуване на уреда- увеличава се мускулната сила и
гъвкавост, усъвършенства се формата на тялото и мускулатурата,
намалява се подкожната мастна тъкан на местата с големи натрупва- ния,
премахва се целулита ,увеличава се виталността на организма, постига се хормонално равновесие, създава се чувсво на
телесно и психическо благосъстояние, премахва се стреса и напрежението,
повишава се метаболизма и се постига цялостно подмладяване на организма.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/96551/vibro-pleytpauyr-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

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
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
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онлайн магазин BGmag.
www.miramarket.net
онлайн магазин MiraMarket.
www.shopbg.info
онлайн магазин SHOPBG.
www.tehno.shopbg.info
онлайн магазин ШОПБГ.
www.miramarket.eu
онлайн магазин MiraMarket.
www.market99.net
онлайн магазин Market99.
www.gabimarket.com
онлайн магазин Gabimarket.
http://obiavidnes.com/obiava/96550/masajna-kushetka-magicpro-2

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/96549/otslabni-s-meizitang

Батерия (оригинална) за HTC BJ 83100
Батерия (оригинална) за HTC BJ 83100, HTC One X, 1800mAh, 3.7V
http://obiavidnes.com/obiava/96548/bateriya-originalna-za-htc-bj-83100

Батерия (оригинална) за HTC BN07100
Батерия (оригинална) за HTC BN07100, HTC One M7, 2300 mAh, 3.7V
http://obiavidnes.com/obiava/96547/bateriya-originalna-za-htc-bn07100

Чешка фирма набира заварчици на аргон БЕЗ ТАКСИ И КОМИСИОННИ
Чешка фирма набира заварчици на аргон БЕЗ ТАКСИ И КОМИСИОННИ, заплата 1500 EUR, трудов договор по чешкото
законодателство, аванси всяка седмица от 100 EUR, здравни и социални осигуровки за сметка на работодателя,
осигурена безплатна квартира. Тел: 0896 598 331, 0878 0234 67
http://obiavidnes.com/obiava/96546/cheshka-firma-nabira-zavarchici-na-argon-bez-taksi-i-komisionni

0882551735 фини шпакловки.4лв. гипсова шпакловка.4лв. латекс.2лв. топлоизолация.10лв..
обръщане покрай дог
0882551735, фина шпакловка - 4лв. гипсова шпакловка - 4лв. латекс - 2лв. обръщане покрай pvc дограма и врати с
поставияне на лайсни или измазване - 6лв. топлоизолация - 10лв. минерални мазилки, пръскана мазилка, замазки, зидария, и
др. довършителни ремонти. работи се в кратки срокове, и качеството се вижда на момента. майстор с дългодишна
практика, започване веднага. 0882551735
Добавена 2015-02-22 Преглеждана 40 пъти
http://obiavidnes.com/obiava/96545/0882551735-fini-shpaklovki4lv-gipsova-shpaklovka4lv-lateks2lv-toploizolaciya

Батерия (оригинална) за HTC S640
Батерия (оригинална) за HTC S640, HTC Sensation XL/Titan Eternity, 1600 mAh, 3.8V
http://obiavidnes.com/obiava/96544/bateriya-originalna-za-htc-s640
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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

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

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

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

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

Роял / Акустичен роял бял / Нов роял
Роял / Акустичен роял бял / Нов роял
марка: "FEURICH”
В наличност бял гланц, черен гланц
Нов акустичен роял, дължина – 148см., 88 клавиша, три педала. Произведен 2014г. Прекрасен дизайн!!! Отличен
тембър!!! Богат и колоритен звук!!!Безплатен транспорт!!! Безплатно акордиране!Гаранция и поддръжка 10г.!!!Подарък столче за роял!!! Пианата и Роялите FEURICH са вдъхновение за хората по целият свят.
Цена при запитване!
ПИАНО магазин АКУСТИКО – Създаден за ВАС!
гр.София
ул."Одрин " № 160 /до бул.Сливница /
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тел: 02/8914053,
моб.тел. 0887514046
www.acusticobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/96543/royal--akustichen-royal-byal---nov-royal

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

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/96542/vyzmojnost-za-dopylnitelni-dohodi

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

Абитуриентски рокли!!!
Arogans е онлайн магазин за абитуриентски рокли и от години е един от лидерите на пазара. Абитуриентските рокли на
Arogans се характеризират с уникален дизайн, оригинални материи и нестандартни шарки, които допадат на дамите.
http://obiavidnes.com/obiava/96541/abiturientski-rokli

Детективск
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
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/96540/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi--plovdiv-pazardjik-haskovo

Коя е най-добрата GPS Навигация?!!
Желаете ли помощ при избора на навигация относно цена - качество? При нас е възможно да съпоставите различни
видове навигация и да изберете най-правилният избор за GPS за вас!
http://obiavidnes.com/obiava/96539/koya-e-nay-dobrata-gps-navigaciya

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-

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/96538/sigurna-rabota

ПРЕДЛАГАМ ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО ИНТЕРНЕТ
Търсим хора за надомна дейност от цялата страна.Можете да я извършвате от дома си,от офиса си в удомно за вас
време.Това е най-реалното предложение за изкарване на пари чрез интернет.В нашия сайт щте намерите подробно
информация за какво точно се състои дейността и какви са условията за започване,вижте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/96537/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/96536/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

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

Най-изгодните цени на интериорни и входни врати!
Искате качество, стил и съвършенство?
DOORMANN
Вратите, за които твоят дом мечтае!
За контакти:
Варна, бул. Христо Смирненски 13
Тел.: 0894/614-730
Офис: 0899/691-096
e-mail: officevarna@doormann.bg
http://varna.doormann.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/96535/nay-izgodnite-ceni-na-interiorni-i-vhodni-vrati

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

При големи дългове, Ние помагаме.
При големи дългове, Ние помагаме.
Имате големи проблеми със:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Съдебен изпълнител;
Банките;
Дължат Ви много пари;
Имате много длъжници;
Имате проблеми с данъчните;
Не знаете какво да правите с многото си кредити и многото си дългове;
Не можете да разрешите финансовите си проблеми на своята фирма;
Имате да събирате много пари от много хора.

Ние разрешаваме Вашите проблеми!
Обадете ни се!
„ДЕЛОВИ ГРУП” ООД
Град Пловдив, ул. „Драва” № 5
Тел.: 0898 / 82 97 24
http://obiavidnes.com/obiava/96534/pri-golemi-dylgove-nie-pomagame

7.85" (19.94 cm) Crypto NOVAPAD 78 D108
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

Стилни интериорни врати от "Каракашев и Син"
ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ – изработват се по специална технология, която придава стилност и високо качество на
вратите. Всяка от интериорните врати притежава силно надеждна заключваща система. Касата на всяка врата се
състои от здрава конструкция и допълнително прибавена мебелна каса.
Цвета на интериорните врати се избира при взимане на нужните размери. Всяка новопостроена сграда с апартаменти,
офиси или хотел има нужда от стилни интериорни врати, които да бъдат в тон с интериора на помещението, в което
са поставени.
За поръчки: http://www.xn--80acbggrbac8bclycdxk.com
http://obiavidnes.com/obiava/96533/stilni-interiorni-vrati-ot-karakashev-i-sin

Най-сигурните врати за мазета
Първо искаме да отбележим следното предимство, че металните врати за мазета, тавани, складови и сервизни
помещения, които ние произвеждаме са 100% направени от много здрав стоманен лист ламарина с дебелина 1,5mm. Като
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тази ламарина се сгъва с помощта на специална цифрова машина и се подсилва от вътрешната страна на вратата с
допълнителни метални кутии, които се заваряват солидно за нея за да се постигне необходимата здравина. Като касата
на всяка една от металните врати за мазета се изработва от метален профил с размер 40/40 1,5mm или с използването
на винкел с размер L40/40 4mm. Вида на касата на металните врати за мазета / vrati се определя при взимане на размера
от наш екип и съответно при съгласуване напълно индивидуално с дадения клиент. Всяка една от металните врати за
мазета се изработва по максимално точен размер, който е взет от наш екип на мястото къде ще бъде поставена
вратата. Всички врати за мазета се монтират директно на грунд, който предпазва металните врати от ръждясване.
Също така може да изберете конкретен цвят за всяка една от вашите врати за мазета.
За поръчки: http://xn----7sbfoapdp2cdtf0f.com
http://obiavidnes.com/obiava/96532/nay-sigurnite-vrati-za-mazeta

Най-сигурните входни врати
Метални Входни врати за входове за жилищен вход (врати за апартаменти) и пощенски кутии за входове с перфекно
качество и здравина!
Предлагаме Ви описание на поръчковото изделие – Входни врати:
- Метални Входни Врати За Апартаменти от два метални листа с дебелина: 1,5 мм.+ изолационна вата + стъклопакет
(възможност и за решетка). В случеите в които поставяте на вашите Врати за входове решетка вие гарантирате
по-голяма сигурност на вас и вашето семейство.
- Нашите Входни врати (Врати за входове) имат изключително надеждна секретна брава със стоманен език.
За поръчки: http://www.xn----7sbbediizdzip6bvi.com
http://obiavidnes.com/obiava/96531/nay-sigurnite-vhodni-vrati

Стилни и качествени блиндирани врати
„Каракашев и Син” ЕООД предлага стилни блиндирани врати (метални врати) в доста голям гама от цветове, размери,
вид и цени, с който всеки един клиент може да получи желаната врата за своя дом. Ние сме производители на
блиндирани врати с около 20 години опит в бранша и затова трябва да знаете, че монтирането на нашите блиндирани
врати се извършва от наши квалифицирани специалисти, който ще дойдат лично до вашето жилище да вземат точните
размери за желаните от Вас врати, метални решетки или метални пощенски кутии. Ние бързо и лесно ще извършим
дейността по монтаж на вратите, като трябва да се има предвид, че нашите метални блиндирани врати са подходящи
за всякакъв вариант и размер отвори, както за тухлени така и за бетонни стени. Нашите метални блиндирани врати са
избирани и предпочитани както от клиентите на едро (пример: големите новопостроени сгради на територията на
цялата държава), така също и от клиенти пазаруващи на дребно (семейства, офиси и т.н.). Също така можем да
отбележем, че все повече от българските домакинства, които използват старите дървени врати (дори и стари метални
врати), започват да се ориентират към по-доброто качество и решение, т.е. да си поставят качествени метални
блиндирани врати.
За повече информация: http://www.xn--80aabcdic5abbc2a1ad7be9a.com
http://obiavidnes.com/obiava/96530/stilni-i-kachestveni-blindirani-vrati

Метални врати на изключителни цени
МЕТАЛНИ ВРАТИ (БЛИНДИРАНИ ВРАТИ) от Каракашев и Син EООД – изработват се от стоманена конструкция,
която е допълнително подсилена в областта на пантите и бравата на вратите. Всяка от вратите притежава силно
надежна заключваща система, която спомага за повишаване на вашата сигурност. Касата на всяка врата се състои от
метална носеща конструкция и допълнителна прибавена мебелна каса от естествен фурнир и первази. От двете страни
на всяка метална врата се монтират глатки (без релеф) фурнировани плоскости. При желание от страна на всеки
клиент се фрезоват като релефа се избира по каталог при взимане на размерите. Цвета на вратите се избира при
взимане на нужните размери.
За поръчки: http://www.metalnivratibg.com/
http://obiavidnes.com/obiava/96529/metalni-vrati-na-izklyuchitelni-ceni

Входни блиндирани врати на достъпни цени !
При нас ще намерите качество и стил на достъпни цени.Може да разгледате предложенията ни на
http://www.vrati-dobrich.com/?cat=8 . Очакваме ви на адрес гр.Добрич ул.Кирил и Методий 41/м-н Била до у-ще
Славейков/тел.за контакт 0899 691030.
http://obiavidnes.com/obiava/96528/vhodni--blindirani-vrati-na-dostypni-ceni-
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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

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/96527/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

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

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/96526/otslabni-s-meizitang

Инсталиране на пакет драйвери
Инсталиране на пакет драйвери
http://obiavidnes.com/obiava/96493/instalirane-na-paket-drayveri

ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ - ЕООД, ООД, 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 !
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Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС , 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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
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.
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 !
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/96525/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd
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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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
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.
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 !
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/96524/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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
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.
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
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начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
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/96523/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

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/96522/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
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
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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/96521/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.
Предлагаме и индивидуално обучение. Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително
съставен учебен план.
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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/96520/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

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/96519/otslabnete-s-lida

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

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/96517/otslabnete-s-lipozene

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

Люпилни за люпене на яйца автоматични
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/96516/lyupilni-za-lyupene-na-yayca-avtomatichni

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,

Страница 127/135

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

15.03.2015

които имат проблеми с наднорменото тегло.0889191884
http://obiavidnes.com/obiava/96515/otslabnete-s-lipovon

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

Допълнителни приходи без инвестиция
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/96514/dopylnitelni-prihodi-bez-investiciya

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

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.
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 !
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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-

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-

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

ВИРТУАЛНИ ЗАБАВЛЕНИЯ И ЗАПОЗНАНСТВА ДЕНОНОЩНО НА АДРЕС www.sextelefoni.com

Страница 129/135

НА

АДРЕС

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

15.03.2015

http://obiavidnes.com/obiava/96496/virtualni-zabavleniya-i-zapoznanstva-denonoshtno-na-adres--wwwsextelefonicom

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

stari gumi gr. xarmanli tel.0877444690
http://obiavidnes.com/obiava/96492/stari-gumi-gr-xarmanli--tel0877444690

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
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познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/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 !
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/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" +
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
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, 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/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
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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/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

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-

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
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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
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
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