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Предлагаме Инкубатори за люпене на всякакав вид яйца
Избери качество а не цена !!!Виж преди да платиш !!! Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на
люлката от : 18яйца,35,55,75,100,150,175 и 200броя яйца. Поемаме гаранция за своите инкубатори за един сезон.Начина
за употреба е лесен дори за начинаещти клиенти.Инкубаторите са предназначени за домашна употреба.На люлката няма
гнезда поради това може да се слагат всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с
цифров дисплей с точност до 0.01градуса.Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната.Заповядайте на
сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/98925/predlagame-inkubatori-za-lyupene-na-vsyakakav-vid-yayca

Sony MDR-ZX660AP
Sony MDR-ZX660AP, сини, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/99065/sony-mdr-zx660ap

Sony MDR-ZX660AP
Sony MDR-ZX660AP, черни, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/99064/sony-mdr-zx660ap

Детективск
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/99094/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi--plovdiv-pazardjik-haskovo

Слънчев бряг - евтини хотелски апартаменти под наем в комплекс Елит 2 до Какао бийч | Cacao
Beach Hotel and apartments for rent Elit 2
Модерен и нов апартаментен комплекс Елит 2, намиращ се на 300м от плаж Какао бийч, предлага напълно обзаведени
апартаменти с една или две спални. Апартаментите с две спални имат : стая с две единични легла, стая със спалня ,
плюс /разтегателен диван/ в хола. Кухненският бокс е напълно обурудван с необходими прибори за хранене, също и с
хладилник, микровълнова или котлони. Климатикът и кабелната телевизия присъстват във всеки апартамент.
Ваканционното селище е оборудвано с безжичен интернет. Басейните с чадърите и шезлонгите, както и външния
паркинг са безплатни за гостите на комплекса.
За контакти :
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http://elit2.com
GSM: 087 999 87 60
http://obiavidnes.com/obiava/99093/slynchev-bryag---evtini-hotelski-apartamenti-pod-naem-v--kompleks-elit-2-do-kakao-

Слънчев бряг - евтини хотелски апартаменти под наем в комплекс Елит 2 до Какао бийч | Cacao
Beach Hotel and apartments for rent Elit 2
Модерен и нов апартаментен комплекс Елит 2, намиращ се на 300м от плаж Какао бийч, предлага напълно обзаведени
апартаменти с една или две спални. Апартаментите с две спални имат : стая с две единични легла, стая със спалня ,
плюс /разтегателен диван/ в хола. Кухненският бокс е напълно обурудван с необходими прибори за хранене, също и с
хладилник, микровълнова или котлони. Климатикът и кабелната телевизия присъстват във всеки апартамент.
Ваканционното селище е оборудвано с безжичен интернет. Басейните с чадърите и шезлонгите, както и външния
паркинг са безплатни за гостите на комплекса.
За контакти :
http://elit2.com
GSM: 087 999 87 60
http://obiavidnes.com/obiava/99092/slynchev-bryag---evtini-hotelski-apartamenti-pod-naem-v--kompleks-elit-2-do-kakao-

Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и
,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM
0882870171 http://photokoev.site90. . net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/99091/profesionalno-videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojd

Commax CDV-72ВE цветен видеодомофон
Commax CDV-72ВE цветен видеодомофон, до 4 камери, TFT, 7”
http://obiavidnes.com/obiava/99063/commax-cdv-72ve-cveten-videodomofon

32" (81.28 cm) Sony KDL-32R400C
32" (81.28 cm) Sony KDL-32R400C, HD LED TV Bravia, XR 100Hz, DVB-C/DVB-T, HDMI, USB Super Multi-Format Play, HDD
Rec
http://obiavidnes.com/obiava/99061/32-8128-cm-sony-kdl-32r400c

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
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(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/99090/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

Туризъм в Родопите
Луксозно обзаведен апартамент в град Велинград, в сърцето на Родопите. Разполага със четири спални – две стаи
двойки, две спални, кухня, всекидневна, две бани и тоалетна.. Във всички спални помещения и всекидневната има
климатик, кабелна телевизия и интернет връзка. Апартаментът се отдава под наем целия. Подходящ за семейства и
групи до 8 човека. Отстъпки за групи до 4 човека, както и за по-продължителен престой.
http://obiavidnes.com/obiava/99089/turizym-v-rodopite
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32" (81.28 cm) Sony KDL-32W705C
32" (81.28 cm) Sony KDL-32W705C, Full HD LED TV Bravia, XR 200Hz, DVB-C/DVB-T, HDMI, Wi-Fi, LAN, USB Super
Multi-Format Play & HDD Rec
http://obiavidnes.com/obiava/99059/32-8128-cm-sony-kdl-32w705c

40" (101.6 cm) Sony KDL-40R450C
40" (101.6 cm) Sony KDL-40R450C, Full HD LED TV Bravia, XR 100Hz, DVB-C/DVB-T, HDMI, USB Super Multi-Format Play &
HDD Rec
http://obiavidnes.com/obiava/99058/40-1016-cm-sony-kdl-40r450c

40" (101.6 cm) Sony KDL-40R550C
40" (101.6 cm) Sony KDL-40R550C, Full HD LED TV Bravia, XR 100Hz, DVB-C/DVB-T, HDMI, Wi-Fi, LAN, USB Super
Multi-Format Play & HDD Rec
http://obiavidnes.com/obiava/99057/40-1016-cm-sony-kdl-40r550c

40" (101.6 cm) Sony KDL-40W705C
40" (101.6 cm) Sony KDL-40W705C, Full HD LED TV Bravia, XR 200Hz, DVB-C/DVB-T, Wi-Fi, LAN, USB Super Multi-Format
Play & HDD Rec
http://obiavidnes.com/obiava/99051/40-1016-cm-sony-kdl-40w705c

48" (121.92 cm) Sony KDL-48R550C
48" (121.92 cm) Sony KDL-48R550C, Full HD LED TV Bravia, XR 100Hz, DVB-C/DVB-T, HDMI, Wi-Fi, LAN, USB Super
Multi-Format Play & HDD Rec
http://obiavidnes.com/obiava/99049/48-12192-cm-sony-kdl-48r550c

48" (121.92 cm) Sony KDL-48W705C
48" (121.92 cm) Sony KDL-48W705C, Full HD LED TV Bravia, XR 200Hz, DVB-C/DVB-T, Wi-Fi, LAN, USB Super Multi-Format
Play & HDD Rec
http://obiavidnes.com/obiava/99047/48-12192-cm-sony-kdl-48w705c

Продавам земеделска земя в област Пловдив-Пазарджик
Продавам парцели и земеделски земи до регулация или на асфалт в общини: Пловдив, Пазарджик, Родопи, Марица,
Асеновград,Кричим, Куклен, Лъки, Перущица, Първомай, Садово,
Стамболийски, в землищатана: Асеновград,
Алдомировци, Белащица, Бенковски, Благоевград, Блатец, Браниполе, БратяДаскалови , Брестник, Брестовица, Буковлък,
Варвара,
Верен,
Веслец,
Виница,
Войсил,
Войводиново,
Враца,
Гелеменово,
Главиница-Силистренско,
Главиница-Пазарджик, Голям чардак, Говедаре, ГорнаМахала, ГорниВоден, Горно-Александрово, Градина,
Граф-Игнатиево, Гранит, Димчево, Динката, Джигурово, Добровница, ДолнаМахала, ДолниВоден, Драгор, Желязно,
Златитрап, Златовръх, Звъничево, Звездица,Злокучене,Ивайло, Извор, Изгрев-Благоевград, ЙоакимГруево, Искра,
Исперихово, Ихтиман, Кадиево, Калояново, Караджово, Караджалово, Катуница, Козарско, Костиево,
Кочево,Кортен,Костелево, Кричим, Крумово, Куклен, Куртово-Конаре, Лозица, Лозен, Ловеч, Лозен-СтараЗагора, Лом,
ЛуковитМало-Конаре, Марково, Медковец, Мененкьово, Мездра, Милево, Мирово, Мокрище, Мулдава, Ново- Село,
Огняново, Опълченец, Оризари, Осеново, Отец-Кирилово, Павелско, Пазарджик, Перущица, Питово, Плевен,
Пловдив-прослав, Пловдив-Коматево, Пловдив-север, Православен, Първенец, Радиново, Раднево, Ракитово, Равда,
Равнище, Рогош, Руен, Садово, Севлиево, Синитово, Симеоновец,Симеоновград, Скутаре,Смоляновци, Стамболийски,
СтараЗагора, Строево, Сухозем, Търняне,Тича,Тополчане,Тянево,Триводици, Труд, Твърдица, Устина, Хасково, Храбрино,
Цалапица, Царацово, Церово, Чернагора, Чешнегирово, Чинтулово, Чурен, Юнаците, Ягодово, Яхиново, Ямбол.
GSM: 0887644838
Email: S@APOLLON.NET
http://www.apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/99088/prodavam--zemedelska--zemya-v-oblast-plovdiv-pazardjik
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Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и
,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM
0882870171 http://photokoev.site90. . net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/99087/profesionalno-videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojd

Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и
,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM
0882870171 http://photokoev.site90. . net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/99086/profesionalno-videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojd

Слушалка Jabra Motion UC
Слушалка Jabra Motion UC, bluetooth, черна
http://obiavidnes.com/obiava/99030/slushalka-jabra-motion-uc

Заден протектор LG G3 Slim Guard
Заден протектор LG G3 Slim Guard, поликарбонатов, бял
http://obiavidnes.com/obiava/99024/zaden-protektor-lg-g3-slim-guard

Слушалка Plantronics m75
Слушалка Plantronics m75, черна, Bluetooth
http://obiavidnes.com/obiava/99014/slushalka-plantronics-m75

Давам под наем 3.425дка за пчелин или животни- с. Брестовица
Давам под наем 3.425дка за пчелин или животни- с. Брестовица
Намира се между с.Брестовица и Бряновщица до гора, до паша, на 100м от пътя. Има чешма с корита за поене на
животни с постоянно течаща вода в самия имот.
Намира се на 18км от Пловдив,на 2км от с. Брестовица, на 520м височина.
тел: 0887644838
Email: S@APOLLON.NET
http://www.apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/99085/davam-pod-naem-3425dka-za-pchelin-ili-jivotni--s-brestovica

Демонтаж на климатик от М-Клима
С годините климатиците се амортизират и се налага да да бъдат заменени с нови. Демонтажът изглежда лесна задача,
но има някои изисквания, които трябва да се спазват. Демонтажът се извършва задължително от специалисти.
М-Клима осигурява професионален демонтаж и почистване на климатик на ниски цени.
http://obiavidnes.com/obiava/99084/demontaj-na-klimatik-ot-m-klima

Smart гривна Razer Nabu X
Smart гривна Razer Nabu X, черна, водоустойчива, съвместима с Android и iPhone 5/5S/5C/6
http://obiavidnes.com/obiava/99013/smart-grivna-razer-nabu-x

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми - ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме
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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/99083/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
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.
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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 !
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/99082/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.
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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/99081/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

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
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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/99080/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ за ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ : АД, ЕАД, ООД, ЕООД със
ЗАДЪЛЖЕНИЯ .
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
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/99079/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi--ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeni

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
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сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
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/99078/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

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/99077/30-50-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/99076/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/99075/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

SSD 250GB Samsung 850 EVO
SSD 250GB Samsung 850 EVO, SATA 6Gb/s, M.2
http://obiavidnes.com/obiava/99006/ssd-250gb-samsung-850-evo

SSD 32GB Transcend SSD370 SATA3 6Gb/s
SSD 32GB Transcend SSD370 SATA3 6Gb/s, 2.5"(6.35cm), Synchronous MLC
http://obiavidnes.com/obiava/99005/ssd-32gb-transcend-ssd370-sata3-6gbs

Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения
Изкупуваме фирми акции и дялове от търговски дружества от всички бизнес сектори и региони на страната.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма , ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Освобождаваме Ви от Юридическа,Финансова и Солидарна Отговорност.
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
PRETOR GROUP-Свържете се с Нас на тел.0892918797 http://kpd-bg.ovo.bg/
НА ПОСОЧЕНИЯ ТЕЛЕФОН ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ И СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/99074/okazvame-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya

КУПУВАМЕ БИЗНЕС ФИРМИ АД,ЕАД,ООД,ЕООД......///
Изкупуваме фирми акции и дялове от търговски дружества от всички бизнес сектори и региони на страната.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
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доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма , ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Освобождаваме Ви от Юридическа,Финансова и Солидарна Отговорност.
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
PRETOR GROUP-Свържете се с Нас на тел.0892918797 http://kpd-bg.ovo.bg/
НА ПОСОЧЕНИЯ ТЕЛЕФОН ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ И СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/99073/kupuvame-biznes-firmi-adeadoodeood

10.1" (25.65 cm) HP Pro Slate 10 EE G1 (L2J94AA)
10.1" (25.65 cm) HP Pro Slate 10 EE G1 (L2J94AA), четири-ядрен Intel Atom Z3735G 1.33/1.83 GHz, 1GB RAM, 16GB Flash
памет (+microSD слот), Android 4.4, 855g
http://obiavidnes.com/obiava/99004/101-2565-cm-hp-pro-slate-10-ee-g1-l2j94aa

Playseat Challenge геймърски стол
Playseat Challenge геймърски стол
http://obiavidnes.com/obiava/99072/playseat-challenge-geymyrski-stol

Playseat Evolution Alcanatra геймърски стол
Playseat Evolution Alcanatra геймърски стол
http://obiavidnes.com/obiava/99071/playseat-evolution-alcanatra-geymyrski-stol

Playseat Floor Mat постелка
Playseat Floor Mat постелка
http://obiavidnes.com/obiava/99070/playseat-floor-mat-postelka

Playseat GearShiftHolder PRO поставка за скоростен лост
Playseat GearShiftHolder PRO поставка за скоростен лост
http://obiavidnes.com/obiava/99069/playseat-gearshiftholder-pro-postavka-za-skorosten-lost

Playseat Seatslider регулируема приставка
Playseat Seatslider регулируема приставка
http://obiavidnes.com/obiava/99068/playseat-seatslider-reguliruema-pristavka

Sony MDR-ZX660AP
Sony MDR-ZX660AP, бели, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/99067/sony-mdr-zx660ap

Sony MDR-ZX660AP
Sony MDR-ZX660AP, оранжеви, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/99066/sony-mdr-zx660ap
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Детективска агенция Авалон-24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери, издирване, биологични родители,
наблюдение, справки, помощ на родители с трудни деца,
полиграф, технически средства, консултация с адвокат и…
Бързи, качествени, професионални детективски услуги.
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент, гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти:
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http;//avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/99062/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi

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/99060/detektivska-agenciya-hameleon-garantirana-anonimnost-korektnost-profesionali

Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и
,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM
0882870171 http://photokoev.site90. . net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/99056/profesionalno-videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojd

Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и
,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM
0882870171 http://photokoev.site90. . net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/99055/profesionalno-videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojd
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Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и
,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM
0882870171 http://photokoev.site90. . net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/99054/profesionalno-videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojd

Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и
,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM
0882870171 http://photokoev.site90. . net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/99053/profesionalno-videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojd

Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и
,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM
0882870171 http://photokoev.site90. . net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/99052/profesionalno-videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojd

Давам Зъболекарски кабинет под наем в Плевен, Дружба4,
Давам Зъболекарски кабинет под наем в Плевен, Дружба4,
обзаведен, работи от 15 години
0885544373
http://obiavidnes.com/obiava/99050/davam-zybolekarski-kabinet-pod-naem-v-pleven-drujba4

Безплатна денонощна Доставка на Пица Пицария XL
Доставка на Пица в цяла София. Безплатна и денонощна доставка на пица за вкъщи и офиса от най-Голямата и
най-Вкусна Пицария XL http://foodorder.click/store/menu/merchant/Pizza-XL
Огромни Пици доставени максимално бързо до вашата врата.
Само кликни и поръчай пица онлайн!
денонощна доставка на пица, доставка на пица, пица, пица за вкъщи, безплатна доставка на пица, денонощна доставка,
пица София
http://obiavidnes.com/obiava/99048/bezplatna-denonoshtna-dostavka-na-pica-picariya-xl

ИНТЕНЗИВЕН курс по ИСПАНСКИ ЕЗИК за възрастни
Лeтен ИНТЕНЗИВЕН курс по ИСПАНСКИ ЕЗИК за възрастни
- Ниво - А1/А2/В1/В2;
- Начало - 01.06.; край – 10.07;
- Дни:
понеделник/вторник/сряда/четвъртък
- Всеки ден по 3 часа;
Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 25 и 27.05.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/99046/intenziven-kurs-po-ispanski-ezik-za-vyzrastni

ИНТЕНЗИВЕН курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за възрастни
Лeтен ИНТЕНЗИВЕН курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за възрастни
- Ниво - А1/А2/В1/В2;
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- Начало - 01.06.; край – 10.07;
- Дни:
понеделник/вторник/сряда/четвъртък
- Всеки ден по 3 часа;
Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 25 и 27.05.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/99045/intenziven-kurs-po-frenski-ezik-za-vyzrastni

ИНТЕНЗИВЕН курс по НЕМСКИ ЕЗИК за възрастни
Лeтен ИНТЕНЗИВЕН курс по НЕМСКИ ЕЗИК за възрастни
- Ниво - А1/А2/В1/В2;
- Начало - 01.06.; край – 10.07;
- Дни:
понеделник/вторник/сряда/четвъртък
- Всеки ден по 3 часа;
Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 25 и 27.05.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/99044/intenziven-kurs-po-nemski-ezik-za-vyzrastni

ИНТЕНЗИВЕН курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за възрастни
Лeтен ИНТЕНЗИВЕН курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за възрастни
- Ниво - А1/А2/В1/В2;
- Начало - 01.06.; край – 10.07;
- Дни:
понеделник/вторник/сряда/четвъртък
- Всеки ден по 3 часа;
Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 25 и 27.05.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/99043/intenziven-kurs-po-angliyski-ezik-za-vyzrastni

ИНТЕНЗИВЕН курс по ИСПАНСКИ ЕЗИК за ученици
Лeтен ИНТЕНЗИВЕН курс по ИСПАНСКИ ЕЗИК за ученици
- Ниво - А1/А2/В1/В2;
- Начало - 01.07.; край – 27.07;
- Всеки ден по 4 часа;
- Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 22 и 24.06.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/99042/intenziven-kurs-po-ispanski-ezik-za-uchenici

Заем оферта
Нуждаете се от пари заеми между физически лица да се справят с финансовите трудности, за да прекъсне застоя
накрая водещи банки, с
отказ на заявлението за завеждане на претенцията? Аз съм на частни финансови експерти могат да дадат заем за
сумата, която трябва и с условия, които правят живота по-лесен. Можете да заседнат, забранени банкиране и банки не
насърчават или е по-добре d’avoir проект и необходимото финансиране, лоша кредитна или нужда от пари, за да плащат
сметките, да инвестират парите. Най-доброто решение, което трябва, аз съм на ваше разположение, за да си искане за
частно кредитиране € 10,000,000 € 500 за определена способност за изплащане, заедно с лихвите на 3%. Са в състояние
да задоволят ми кредитополучател рамките на 72 часа
http://obiavidnes.com/obiava/99041/zaem-oferta
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Заем оферта
Нуждаете се от пари заеми между физически лица да се справят с финансовите трудности, за да прекъсне застоя
накрая водещи банки, с
отказ на заявлението за завеждане на претенцията? Аз съм на частни финансови експерти могат да дадат заем за
сумата, която трябва и с условия, които правят живота по-лесен. Можете да заседнат, забранени банкиране и банки не
насърчават или е по-добре d’avoir проект и необходимото финансиране, лоша кредитна или нужда от пари, за да плащат
сметките, да инвестират парите. Най-доброто решение, което трябва, аз съм на ваше разположение, за да си искане за
частно кредитиране € 10,000,000 € 500 за определена способност за изплащане, заедно с лихвите на 3%. Са в състояние
да задоволят ми кредитополучател рамките на 72 часа
http://obiavidnes.com/obiava/99040/zaem-oferta

Заем оферта
Нуждаете се от пари заеми между физически лица да се справят с финансовите трудности, за да прекъсне застоя
накрая водещи банки, с
отказ на заявлението за завеждане на претенцията? Аз съм на частни финансови експерти могат да дадат заем за
сумата, която трябва и с условия, които правят живота по-лесен. Можете да заседнат, забранени банкиране и банки не
насърчават или е по-добре d’avoir проект и необходимото финансиране, лоша кредитна или нужда от пари, за да плащат
сметките, да инвестират парите. Най-доброто решение, което трябва, аз съм на ваше разположение, за да си искане за
частно кредитиране € 10,000,000 € 500 за определена способност за изплащане, заедно с лихвите на 3%. Са в състояние
да задоволят ми кредитополучател рамките на 72 часа
http://obiavidnes.com/obiava/99039/zaem-oferta

Заем оферта
Нуждаете се от пари заеми между физически лица да се справят с финансовите трудности, за да прекъсне застоя
накрая водещи банки, с
отказ на заявлението за завеждане на претенцията? Аз съм на частни финансови експерти могат да дадат заем за
сумата, която трябва и с условия, които правят живота по-лесен. Можете да заседнат, забранени банкиране и банки не
насърчават или е по-добре d’avoir проект и необходимото финансиране, лоша кредитна или нужда от пари, за да плащат
сметките, да инвестират парите. Най-доброто решение, което трябва, аз съм на ваше разположение, за да си искане за
частно кредитиране € 10,000,000 € 500 за определена способност за изплащане, заедно с лихвите на 3%. Са в състояние
да задоволят ми кредитополучател рамките на 72 часа
http://obiavidnes.com/obiava/99038/zaem-oferta

Заем оферта
Нуждаете се от пари заеми между физически лица да се справят с финансовите трудности, за да прекъсне застоя
накрая водещи банки, с
отказ на заявлението за завеждане на претенцията? Аз съм на частни финансови експерти могат да дадат заем за
сумата, която трябва и с условия, които правят живота по-лесен. Можете да заседнат, забранени банкиране и банки не
насърчават или е по-добре d’avoir проект и необходимото финансиране, лоша кредитна или нужда от пари, за да плащат
сметките, да инвестират парите. Най-доброто решение, което трябва, аз съм на ваше разположение, за да си искане за
частно кредитиране € 10,000,000 € 500 за определена способност за изплащане, заедно с лихвите на 3%. Са в състояние
да задоволят ми кредитополучател рамките на 72 часа
http://obiavidnes.com/obiava/99037/zaem-oferta

ИНТЕНЗИВЕН курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици
Лeтен ИНТЕНЗИВЕН курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици
- Ниво - А1/А2/В1/В2;
- Начало - 01.07.; край – 27.07;
- Всеки ден по 4 часа;
- Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 22 и 24.06.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/99036/intenziven-kurs-po-frenski-ezik-za-uchenici
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Заем оферта
Нуждаете се от пари заеми между физически лица да се справят с финансовите трудности, за да прекъсне застоя
накрая водещи банки, с
отказ на заявлението за завеждане на претенцията? Аз съм на частни финансови експерти могат да дадат заем за
сумата, която трябва и с условия, които правят живота по-лесен. Можете да заседнат, забранени банкиране и банки не
насърчават или е по-добре d’avoir проект и необходимото финансиране, лоша кредитна или нужда от пари, за да плащат
сметките, да инвестират парите. Най-доброто решение, което трябва, аз съм на ваше разположение, за да си искане за
частно кредитиране € 10,000,000 € 500 за определена способност за изплащане, заедно с лихвите на 3%. Са в състояние
да задоволят ми кредитополучател рамките на 72 часа
http://obiavidnes.com/obiava/99035/zaem-oferta

ИНТЕНЗИВЕН курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици
Лeтен ИНТЕНЗИВЕН курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици
- Ниво - А1/А2/В1/В2;
- Начало - 01.07.; край – 27.07;
- Всеки ден по 4 часа;
- Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 22 и 24.06.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/99034/intenziven-kurs-po-nemski-ezik-za-uchenici

Заем оферта
Нуждаете се от пари заеми между физически лица да се справят с финансовите трудности, за да прекъсне застоя
накрая водещи банки, с
отказ на заявлението за завеждане на претенцията? Аз съм на частни финансови експерти могат да дадат заем за
сумата, която трябва и с условия, които правят живота по-лесен. Можете да заседнат, забранени банкиране и банки не
насърчават или е по-добре d’avoir проект и необходимото финансиране, лоша кредитна или нужда от пари, за да плащат
сметките, да инвестират парите. Най-доброто решение, което трябва, аз съм на ваше разположение, за да си искане за
частно кредитиране € 10,000,000 € 500 за определена способност за изплащане, заедно с лихвите на 3%. Са в състояние
да задоволят ми кредитополучател рамките на 72 часа
http://obiavidnes.com/obiava/99033/zaem-oferta

ИНТЕНЗИВЕН курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици
Лeтен ИНТЕНЗИВЕН курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици
- Ниво - А1/А2/В1/В2;
- Начало - 01.07.; край – 27.07;
- Всеки ден по 4 часа;
- Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 22 и 24.06.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/99032/intenziven-kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici

Заем оферта
Нуждаете се от пари заеми между физически лица да се справят с финансовите трудности, за да прекъсне застоя
накрая водещи банки, с
отказ на заявлението за завеждане на претенцията? Аз съм на частни финансови експерти могат да дадат заем за
сумата, която трябва и с условия, които правят живота по-лесен. Можете да заседнат, забранени банкиране и банки не
насърчават или е по-добре d’avoir проект и необходимото финансиране, лоша кредитна или нужда от пари, за да плащат
сметките, да инвестират парите. Най-доброто решение, което трябва, аз съм на ваше разположение, за да си искане за
частно кредитиране € 10,000,000 € 500 за определена способност за изплащане, заедно с лихвите на 3%. Са в състояние
да задоволят ми кредитополучател рамките на 72 часа
http://obiavidnes.com/obiava/99031/zaem-oferta
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Заем оферта
Нуждаете се от пари заеми между физически лица да се справят с финансовите трудности, за да прекъсне застоя
накрая водещи банки, с
отказ на заявлението за завеждане на претенцията? Аз съм на частни финансови експерти могат да дадат заем за
сумата, която трябва и с условия, които правят живота по-лесен. Можете да заседнат, забранени банкиране и банки не
насърчават или е по-добре d'avoir проект и необходимото финансиране, лоша кредитна или нужда от пари, за да плащат
сметките, да инвестират парите. Най-доброто решение, което трябва, аз съм на ваше разположение, за да си искане за
частно кредитиране € 10,000,000 € 500 за определена способност за изплащане, заедно с лихвите на 3%. Са в състояние
да задоволят ми кредитополучател рамките на 72 часа
http://obiavidnes.com/obiava/99029/zaem-oferta

Заем оферта
Нуждаете се от пари заеми между физически лица да се справят с финансовите трудности, за да прекъсне застоя
накрая водещи банки, с
отказ на заявлението за завеждане на претенцията? Аз съм на частни финансови експерти могат да дадат заем за
сумата, която трябва и с условия, които правят живота по-лесен. Можете да заседнат, забранени банкиране и банки не
насърчават или е по-добре d'avoir проект и необходимото финансиране, лоша кредитна или нужда от пари, за да плащат
сметките, да инвестират парите. Най-доброто решение, което трябва, аз съм на ваше разположение, за да си искане за
частно кредитиране € 10,000,000 € 500 за определена способност за изплащане, заедно с лихвите на 3%. Са в състояние
да задоволят ми кредитополучател рамките на 72 часа
http://obiavidnes.com/obiava/99028/zaem-oferta

Заем оферта
Нуждаете се от пари заеми между физически лица да се справят с финансовите трудности, за да прекъсне застоя
накрая водещи банки, с
отказ на заявлението за завеждане на претенцията? Аз съм на частни финансови експерти могат да дадат заем за
сумата, която трябва и с условия, които правят живота по-лесен. Можете да заседнат, забранени банкиране и банки не
насърчават или е по-добре d'avoir проект и необходимото финансиране, лоша кредитна или нужда от пари, за да плащат
сметките, да инвестират парите. Най-доброто решение, което трябва, аз съм на ваше разположение, за да си искане за
частно кредитиране € 10,000,000 € 500 за определена способност за изплащане, заедно с лихвите на 3%. Са в състояние
да задоволят ми кредитополучател рамките на 72 часа
http://obiavidnes.com/obiava/99027/zaem-oferta

Заем оферта
Нуждаете се от пари заеми между физически лица да се справят с финансовите трудности, за да прекъсне застоя
накрая водещи банки, с
отказ на заявлението за завеждане на претенцията? Аз съм на частни финансови експерти могат да дадат заем за
сумата, която трябва и с условия, които правят живота по-лесен. Можете да заседнат, забранени банкиране и банки не
насърчават или е по-добре d'avoir проект и необходимото финансиране, лоша кредитна или нужда от пари, за да плащат
сметките, да инвестират парите. Най-доброто решение, което трябва, аз съм на ваше разположение, за да си искане за
частно кредитиране € 10,000,000 € 500 за определена способност за изплащане, заедно с лихвите на 3%. Са в състояние
да задоволят ми кредитополучател рамките на 72 часа
http://obiavidnes.com/obiava/99026/zaem-oferta

Заем оферта
Нуждаете се от пари заеми между физически лица да се справят с финансовите трудности, за да прекъсне застоя
накрая водещи банки, с
отказ на заявлението за завеждане на претенцията? Аз съм на частни финансови експерти могат да дадат заем за
сумата, която трябва и с условия, които правят живота по-лесен. Можете да заседнат, забранени банкиране и банки не
насърчават или е по-добре d'avoir проект и необходимото финансиране, лоша кредитна или нужда от пари, за да плащат
сметките, да инвестират парите. Най-доброто решение, което трябва, аз съм на ваше разположение, за да си искане за
частно кредитиране € 10,000,000 € 500 за определена способност за изплащане, заедно с лихвите на 3%. Са в състояние
да задоволят ми кредитополучател рамките на 72 часа
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http://obiavidnes.com/obiava/99025/zaem-oferta

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://minionsmoney.com
http://obiavidnes.com/obiava/99023/rabota-za-30-min-na-den

www.Nomer.Be -> Хубави Бизнес Телефонни Номера !
На Вашето Внимание Представяме
Най-Голямата Колекция В България
От Над 800 Хубави Номера
Супер Хубави Телефонни Номера На Топ Цени!
Бързо Набираеми И Лесно Разпознаваеми
С Хубав Номер От www.HubavNomer.com
И www.Nomer.bg
Посочените Цени Са Ориентировъчни
И Подлежат На Коментар.
Нови. Предплатени. НеРегистрирани.
Регистрират Се От Купувача С Лична Карта И Съответния Купен Номер ,
В Офис На Оператора! След Което Сам Избира Като Предплатена Карта Или На Абонаментен План
Да Се Използва , Както И Към Кой Оператор!
За Повече Информация Можете Да Оставите
Съобщение Или За Светкавична Връзка Позвънете
На Посочения Телефон За Контакти:
08 93 93 66 33
Хубави GSM Номера
699 Лева
0883 340 340
688 Лева
0 888 888 255
0 888 888 644
0 888 888 755
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0 888 888 935
388 Лева
0 888 888 275
0 888 888 371
0 888 888 469
0 888 888 506
0 888 888 614
0 888 888 617
0 888 888 649
0 888 888 719
0 888 888 746
0 888 888 945
0 888 888 974
199 Лева
0894 27 4444
089 7 5 3 2222
08 98 98 18 98
149 Лева
0892 36 1111
0894 09 2222
0896 57 2222
0896 59 2222
0895 18 3333
119 Лева
08 92 92 92 37
08 93 93 93 84
08 95 95 95 72
08 97 76 76 97
08 98 26 98 98
0892 0000 37
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0895 2222 05
0895 2222 07
0895 2222 38
0895 2222 39
0895 2222 41
0895 2222 46
0895 2222 47
0895 2222 56
0895 2222 64
0895 2222 69
0895 2222 81
0895 2222 84
0895 2222 93
0894 8888 56
0894 9999 42
0894 9999 72
0894 8 1111 2
0894 8 2222 4
0894 9 2222 3
0896 5 2222 3
0893 7 3333 8
0897 3 4444 7
0894 8 5555 4
0892 0 8888 1
0892 0 8888 5
0892 3 8888 5
0892 3 8888 6
0897 3 8888 6
0892 7 9999 1
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99 Лева
0892 34 45 45
0893 29 28 29
0893 58 85 85
0894 00 89 89
0896 17 69 69
0896 18 69 69
0896 19 69 69
0896 42 69 69
0896 23 24 24
0896 34 35 35
0896 39 38 39
0896 39 40 40
0897 60 61 61
08 92 01 92 92
08 92 71 72 71
08 92 72 02 72
08 93 23 33 83
08 94 89 49 89
08 96 16 56 66
08 96 24 24 96
08 96 36 63 36
И Още Над 700 Хубави Номера!
http://obiavidnes.com/obiava/99022/wwwnomerbe---hubavi-biznes-telefonni-nomera-

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 !
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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/99021/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 .......
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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
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http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/99020/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/99019/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ за ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .....
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
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,
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реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.
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/99018/yuridichesko-sydeystvie-za-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.
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/99017/izkupuvame-firmi---eood-ood-sd-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-so

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 !
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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/99016/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

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
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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/99015/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

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/99012/30-50-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 !
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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/99011/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/99010/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

КУПУВАМЕ БИЗНЕС ФИРМИ АД,ЕАД,ООД,ЕООД със финансови (задължения) и юридически
проблеми.
Изкупуваме фирми акции и дялове от търговски дружества от всички бизнес сектори и региони на страната.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма , ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Освобождаваме Ви от Юридическа,Финансова и Солидарна Отговорност.
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
PRETOR GROUP-Свържете се с Нас на тел.0892918797 http://kpd-bg.ovo.bg/
НА ПОСОЧЕНИЯ ТЕЛЕФОН ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ И СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/99009/kupuvame-biznes-firmi-adeadoodeood-sys-finansovi-zadyljeniya-i-yuridicheski-pr

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://minionsmoney.com
http://obiavidnes.com/obiava/99008/pochasova-rabota-ot-vkyshti

Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения
Изкупуваме фирми акции и дялове от търговски дружества от всички бизнес сектори и региони на страната.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма , ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме пълна промяна по
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обстоятелствата.
Освобождаваме Ви от Юридическа,Финансова и Солидарна Отговорност.
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
PRETOR GROUP-Свържете се с Нас на тел.0892918797 http://kpd-bg.ovo.bg/
НА ПОСОЧЕНИЯ ТЕЛЕФОН ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ И СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/99007/okazvame-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya

Playseat Gran Turismo геймърски стол
Playseat Gran Turismo геймърски стол
http://obiavidnes.com/obiava/99003/playseat-gran-turismo-geymyrski-stol

Playseat Office Seat Alcanatra геймърски стол
Playseat Office Seat Alcanatra геймърски стол
http://obiavidnes.com/obiava/99002/playseat-office-seat-alcanatra-geymyrski-stol

Playseat Office Seat Black геймърски стол
Playseat Office Seat Black геймърски стол, черен
http://obiavidnes.com/obiava/99001/playseat-office-seat-black-geymyrski-stol

Playseat Office Seat White геймърски стол
Playseat Office Seat White геймърски стол, бял
http://obiavidnes.com/obiava/99000/playseat-office-seat-white-geymyrski-stol

Playseat WRC геймърски стол
Playseat WRC геймърски стол
http://obiavidnes.com/obiava/98999/playseat-wrc-geymyrski-stol

Слушалки Razer Tiamat 7.1
Слушалки Razer Tiamat 7.1, гейминг, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/98998/slushalki-razer-tiamat-71

Mp4 плейър
Mp4 плейър, Sony NW-ZX2 128GB, 4"(10.16cm) TFT дисплей, Bluetooth/NFC, Wi-Fi, USB, micro SD/SDHC/SDXC слот, Android
http://obiavidnes.com/obiava/98997/mp4-pleyyr

Sony MDR-1ABT
Sony MDR-1ABT, черни, Bluetooth/NFC, микрофон, Touch сензор
http://obiavidnes.com/obiava/98996/sony-mdr-1abt

Sony MDR-AS600BT
Sony MDR-AS600BT, бели, тип "тапи", Bluetooth/NFC, микрофон, водо-устойчиви, подходящи за спорт, вградена Li-Ion
батерия
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http://obiavidnes.com/obiava/98995/sony-mdr-as600bt

Sony MDR-AS600BT
Sony MDR-AS600BT, оранжеви, тип "тапи", Bluetooth/NFC, микрофон, водо-устойчиви, подходящи за спорт, вградена
Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/98994/sony-mdr-as600bt

Sony MDR-AS600BT
Sony MDR-AS600BT, сини, тип "тапи", Bluetooth/NFC, микрофон, водо-устойчиви, подходящи за спорт, вградена Li-Ion
батерия
http://obiavidnes.com/obiava/98993/sony-mdr-as600bt

Китайска храна за вкъщи доставка от FOODOrder.click
Истинска китайска храна за вкъщи и офиса с доставка в цяла София.
Вкусна китайска храна, доставена до дома ви http://foodorder.click/store/menu/merchant/МАГНОЛИЯ
Бърза онлайн поръчка и още по-бърза доставка на храна за вкъщи.
Доставки на храна без почивен ден от FOODOrder.click
китайска храна за вкъщи, доставка на китайска храна, китайско доставка, доставка на храна за вкъщи, китайски
ресторант доставки, китайска храна София
http://obiavidnes.com/obiava/98992/kitayska-hrana-za-vkyshti-dostavka-ot-foodorderclick

Детективск
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/98991/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi--plovdiv-pazardjik-haskovo

Екип от доказани професионалисти - Детективи Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
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-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/98990/ekip-ot-dokazani-profesionalisti---detektivi-inkognito

Екип от доказани професионалисти - Детективи 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/98989/ekip-ot-dokazani-profesionalisti---detektivi-inkognito

Sony MDR-AS600BT
Sony MDR-AS600BT, черни, тип "тапи", Bluetooth/NFC, микрофон, водо-устойчиви, подходящи за спорт, вградена Li-Ion
батерия
http://obiavidnes.com/obiava/98988/sony-mdr-as600bt
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Sony XB-AH1
Sony XB-AH1, черни, тип "тапи", оптимизирани за смартфони
http://obiavidnes.com/obiava/98987/sony-xb-ah1

Sony XB-AH3
Sony XB-AH3, черни, тип "тапи", микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/98986/sony-xb-ah3

Диктофон Sony ICD-TX650
Диктофон Sony ICD-TX650, 16GB, PCM/MP3, USB, вградена Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/98985/diktofon-sony-icd-tx650

Sony FDR-AX100E
Sony FDR-AX100E, Carl Zeiss® Vario-Sonnar Т обектив, 4К видео, 14.2Mpix, 12x Optical zoom, 5.1ch Dolby звук, SDXC слот,
HDMI, WiFi & NFC
http://obiavidnes.com/obiava/98984/sony-fdr-ax100e

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/98983/kursove-za-shesti-klas-na-rodina

Курсове за седми клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за кандидатстване след 7 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на седмокласници.
Изберете курсовете за 7 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
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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/98982/kursove-za-sedmi-klas-na-rodina

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

http://obiavidnes.com/obiava/98981/podgotovka-za-matura-na-rodina

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети.
Изберете курсовете за кандидат-студенти на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди кандидатстудентските изпити и
МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/98980/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

27.5"(69.85) Samsung T28D310
27.5"(69.85) Samsung T28D310, LED HD TV, 8 ms, 5000000:1, 16:9, 300cd/m2, 2x HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/98979/2756985-samsung-t28d310

32"(81.28cm) Sony KDL-32R500C
32"(81.28cm) Sony KDL-32R500C, Edge LED HD Ready, 16:9, XR 100Hz, DVB-T/T2, Live Color, Wi-Fi, 2x HDMI, HDCP, USB,
FM Radio
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http://obiavidnes.com/obiava/98978/328128cm-sony-kdl-32r500c

SSD 240GB Corsair Neutron XT
SSD 240GB Corsair Neutron XT, SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm), 7mm
http://obiavidnes.com/obiava/98977/ssd-240gb-corsair-neutron-xt

Вечерен курс по португалски език ниво В1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, ниво В1. Курсът се провежда по системата Aprender
portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Провежда се в
сряда от 18.30 до 20.30, продължителност 60 учебни часа. Цена 200 лв. Начало: 29.04.2015г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/98976/vecheren-kurs-po-portugalski-ezik-nivo-v1

Съботен курс по португалски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Провежда се в събота от 10.00 до 13.00, продължителност 50 учебни часа. Цена 160 лв. Начало: 18.04.2015г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/98975/syboten-kurs-po-portugalski-ezik-za-nachinaeshti

Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и
,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM
0882870171 http://photokoev.site90. . net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/98974/profesionalno-videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojd

Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и
,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM
0882870171 http://photokoev.site90. . net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/98973/profesionalno-videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojd

Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и
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,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM
0882870171 http://photokoev.site90. . net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/98972/profesionalno-videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojd

Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и
,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM
0882870171 http://photokoev.site90. . net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/98971/profesionalno-videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojd

Съботен курс по италиански език – второ ниво
Учебен център Орбис организира съботен курс по италиански език, А2. 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:
30.05.2015г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/98970/syboten-kurs-po-italianski-ezik--vtoro-nivo

МЛАДА ВДОВИЦА БЕЗ ДЕЦА ХОДИ ПО АДРЕСИ
МЛАДА ВДОВИЦА БЕЗ ДЕЦА ХОДИ ПО АДРЕСИ И ТЕРЕНИ НЯМАМ ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ ИСКАМ САМО ХУБАВ
СЕКС ЧЕ САМ ЗАГОРЯЛА СМС С ТЕКСТ ДОРА37 НА НОМЕР 191997 ДАВАМ ТЕЛЕФОН А ТИ ДАЙ АДРЕС
http://obiavidnes.com/obiava/98969/mlada-vdovica-bez-deca-hodi-po-adresi

26г фермерска надарена мома от близко село търси градски еб..
26г фермерска надарена мома от близко село търси градски ебач без задръжки имам жилище в града пиши ми на номер
191982 с текст дора81 давам адрес и телефон веднага
http://obiavidnes.com/obiava/98968/26g-fermerska-nadarena-moma-ot-blizko-selo-tyrsi-gradski-eb

SSD 480GB Corsair Neutron XT
SSD 480GB Corsair Neutron XT, SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm), 7mm
http://obiavidnes.com/obiava/98967/ssd-480gb-corsair-neutron-xt

Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate
За повече информация:
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
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Езикова школа Абилити организира курс по общ Английски.- ВТОРОнивоPre -intermediate
Цена 250 лв Продължителност -50 учебни часа.В цената не е включена цената на учебника .
Занятията се провеждат по системата New Headway the Third edition – Pre-Intermediate. Включени са аудио и видео уроци
в учебния план .
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
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/98966/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/98965/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae

cours de bulgare pour
Phone 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
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Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/98964/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/98963/nemski-ezik---individualno--i-v-malki-grupi

50г жена със собствен бизнес търси дискретен любовник за дългортайна сексуална връзка
50г жена със собствен бизнес търси дискретен любовник за дългортайна сексуална връзка предлагам и финансово
подпомагане възрастта е без значение смс на номер 162221 с текст 485 за телефон за контакт михаела
http://obiavidnes.com/obiava/98962/50g-jena-sys-sobstven-biznes-tyrsi-diskreten-lyubovnik-za-dylgortayna-seksualna--

26г госпожица търси мъж само за секс без финансови условия
26г госпожица търси мъж само за секс без финансови условия и обвързване имам терен но приемам и покани за гости
пиши ми на номер 191911 с текст вики16 за адрес или покана
http://obiavidnes.com/obiava/98961/26g-gospojica-tyrsi-myj-samo-za-seks-bez-finansovi-usloviya

43г семейна разкрепостена жена търси дискретен любовник за срещи през деня
43г семейна разкрепостена жена търси дискретен любовник за срещи през деня може и по-късно вечер имам терен и мога
да пътувам текст Станка34 на номер 191910 за дискретен телефон.
http://obiavidnes.com/obiava/98960/43g-semeyna-razkrepostena-jena-tyrsi-diskreten-lyubovnik-za-sreshti-prez-denya

SSD 128GB
SSD 128GB, Transcend SSD370, SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/98959/ssd-128gb

Детективска Агенция Дискрет-Пловдив Пазарджик Хасково Димитровград
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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/98958/detektivska-agenciya-diskret-plovdiv-pazardjik-haskovo-dimitrovgrad

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-0888112075-Русе Шумен Силистра Свищов Варна
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/98957/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-ruse-shumen-silistra-svishtov-v

Доставка на пици за вкъщи и офиса
ДОСТАВКА НА ПИЦА И ХРАНА ЗА ВКЪЩИ!
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ПРИ ПОРЪЧКА НАД 10 ЛВ.
*При поръчка на стойност под 10 лв - 3 лв за доставка.
ДОСТАВКИ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ЗА РАОЙНИТЕ НА:
кв. Студентски град, Симеоновско шосе, кв. Дървеница, кв. Витоша, кв. Дианабад,
кв. Симеоново, Бистришко шосе, кв. Мусагеница, кв. Изток, кв. Изгрев и кв. Хладилника
от 10:30 ч До 22:30 ч всеки ден!
тел. за поръчка.: 0700 100 43
http://obiavidnes.com/obiava/98956/dostavka-na-pici-za-vkyshti-i-ofisa

Доставка на пици за вкъщи и офиса
ДОСТАВКА НА ПИЦА И ХРАНА ЗА ВКЪЩИ!
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ПРИ ПОРЪЧКА НАД 10 ЛВ.
*При поръчка на стойност под 10 лв - 3 лв за доставка.
ДОСТАВКИ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ЗА РАОЙНИТЕ НА:
кв. Студентски град, Симеоновско шосе, кв. Дървеница, кв. Витоша, кв. Дианабад,
кв. Симеоново, Бистришко шосе, кв. Мусагеница, кв. Изток, кв. Изгрев и кв. Хладилника
от 10:30 ч До 22:30 ч всеки ден!
тел. за поръчка.: 0700 100 43
http://obiavidnes.com/obiava/98955/dostavka-na-pici-za-vkyshti-i-ofisa

Доставка на пица и храна за вкъщи
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ДОСТАВКА НА ХРАНА ЗА ВКЪЩИ!
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ПРИ ПОРЪЧКА НАД 10 ЛВ.
*При поръчка на стойност под 10 лв - 3 лв за доставка.
ДОСТАВКИ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ЗА РАОЙНИТЕ НА:
кв. Студентски град, Симеоновско шосе, кв. Дървеница, кв. Витоша, кв. Дианабад,
кв. Симеоново, Бистришко шосе, кв. Мусагеница, кв. Изток, кв. Изгрев и кв. Хладилника
от 10:30 ч До 22:30 ч всеки ден!
тел. за поръчка.: 0700 100 43
на цената на един градски разговор от всички фиксирани и мобилни оператори.
http://obiavidnes.com/obiava/98954/dostavka-na-pica-i-hrana-za-vkyshti

Доставка на пица и храна за вкъщи
Доставка на пица и храна за вкъщи | Поръчай пица и храна за вкъщи с безплатна доставка | Доставка на пица и храна 0700 100 43.
http://geppy-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/98953/dostavka-na-pica-i-hrana-za-vkyshti

Регистрация на фирми
Пълна гама от услуги по регистрация на фирми, прехвърляне на дружествени дялове и други, заличаване и ликвидация на
ЕТ, ЕООД, ООД, ЕАД и АД Регистрация на Едноличен търговец /ЕТ/; Регистрация на Еднолично дружество с ограничена
отговорност /ЕООД/; Регистрация на Дружество с ограничена отговорност /ООД/; Промени по фирменото дело:
- Промени в размера на капитала;
- Промяна на името;
- Промяна на адреса на управление;
- Смяна на управителя;
- Назначаване на прокурист;
- Прехвърляне на дружествени дялове и други. Преобразуване и прекратяване на търговци и търговски дружества.
гр. София, ж.к. Изток, п.к. 1113, ул. Фр. Жолио Кюри 9А Phone:
0899126270
0887771947
02/8704502
Email:
advokatruseva@gmail.com [3]
http://advokatruseva.com
http://obiavidnes.com/obiava/98952/registraciya-na-firmi

Адвокат разводи
Адвокатите ни имат значителен опит в областта на семейното право, богата практика по дела за развод и изготвяне на
споразумение за прекратяване на брака. [2]_ Развод по взаимно съгласие; Развод по общ исков ред; Брачен договор;
Изготвяне на допълнителни споразумения за изменение на брачен договор; Иск за получаване на по-голям дял от
имуществото, придобито по време на брака; Спор за родителски права; Иск за издръжка на дете или съпруг; Иск за
увеличаване на вече присъдена издръжка; Иск за намаляване на вече присъдена издръжка; Съдействие за получаване на
присъдени суми за издръжка от държавата, в случаите, в които длъжникът отказва да ги заплати; ...
0899126270
0887771947
02/8704502
http://advokatruseva.com
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http://obiavidnes.com/obiava/98951/advokat-razvodi

SSD 1TB
SSD 1TB, Transcend SSD370, SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/98950/ssd-1tb

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
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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/98949/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.
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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/98948/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 –
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съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.
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/98947/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

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

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

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

Произход: Китай
Произведено в КНР ( Изнесено производство - под стриктен контрол за качество на вложени материали и изработка )
Гаранционен срок:: 12 месеца
http://obiavidnes.com/obiava/98946/masajna-kushetka-magicpro-3-trisektorna

Терапевтичен апарат за повлияване на дископатии
Терапевтичен апарат за повлияване на дископатии
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Терапевтичен апарат за физиотерапевтично лечение на болки в гърба, дискова херния
ДИСКОПАТИЯ , ошипяване на гръбнака, деформации на гръбначните дискове, дископатии !!!
Уред за терапия на кръста и гръбначния стълб .
АШИ ЕЛЕКТРОДИ
ИНФРАЧЕРВЕНА ТЕРАПИЯ
МАГНИТНА ТЕРАПИЯ
ТОПЛИННА АКУПУНКТУРНА ТЕРАПИЯ
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/98945/terapevtichen-aparat-za-povliyavane-na-diskopatii

Мрежа против насекоми с магнити за врати
Мрежа против насекоми с магнити
за врати, с размери 100/200см.
Нов продукт на българският пазар, нашите мрежи са удобен и евтин начин да се предпазите от досадните насекоми през
лятото.
Благодарение на 18-те магнитни закопчалки, разположени на стратегически места, всички могат да влизат и излизат
свободно.
Магнитната лента се самозатваря след Вас, защитавайки дома Ви от насекоми. Мрежата е за дървени, пластмасови и
алуминиеви дограми.
4На дървени дограми се прикрепя с кабарчета, на пластмасови и алуминиеви дограми се закрепя с двустранно залепваща
лента(скоч).
Комплектът включва:
- Мрежа с размер 100 х 200 см
- Магнитна лента
- Кабарчета
-двустранно залепващи лепенки
-Цвят черен
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/98944/mreja-protiv-nasekomi-s-magniti-za-vrati

Турмалинов Колан-Турмалинова яка,наколенки и нараменник
Турмалинов Колан-Турмалинова яка,наколенки и нараменник
Турмалинов Колан е създаден по японска технология с използването на турмалинови кристали,
постоянни магнити, бамбукови въглища и органичен германий. Те са имплантирани в трислойна структура на специална
тъкан,
изградена от високотехнологични полимерни влакна. Коланът идеално поддържа кръста
Турмалинов Колан -29 лв
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Турмалинова яка -15 лв
Турмалинови наколенки -29 лв
Турмалинов нараменник -29 лв
Турмалинов налакътник -29 лв
Ефективно подпомага при:

• Болка и схващане в областта на шията
• Болки в раменете и горната част на гърба
• Стрес, напрежение, тежка умствена работа
• Шипове, ревматизъм, плексит
• Главоболие, простуда, настинка, умора
• Световъртеж
• Втрисане
Интернет магазини
http://obiavidnes.com/obiava/98943/turmalinov-kolan-turmalinova-yakanakolenki-i-naramennik

Детоксикатор
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 275лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА !
КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 450.00 лв., Вие получавате като БОНУС : .
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ +
АЛУМИНИЕВ, ЗАКЛЮЧВАЩ СЕ КУФАР / 36лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР -275лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 450 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един); комплексно решение на телесните проблеми:
наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, цена: 470 лв !
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/98942/detoksikator

SSD 256GB
SSD 256GB, Transcend SSD370, SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/98941/ssd-256gb

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
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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/98940/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

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/98939/30-50-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/98938/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/98937/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

SSD 512GB
SSD 512GB, Transcend SSD370, SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/98936/ssd-512gb

Netgear WNR614
Netgear WNR614, N300 Wifi Router 300Mps, 5x 10/100Mbps , 2 external antenas
http://obiavidnes.com/obiava/98935/netgear-wnr614

Playseat Evolution White геймърски стол
Playseat Evolution White геймърски стол
http://obiavidnes.com/obiava/98934/playseat-evolution-white-geymyrski-stol

Playseat Evolution (черен)
Playseat Evolution (черен), геймърски стол
http://obiavidnes.com/obiava/98933/playseat-evolution-cheren

Playseat Forza Motorsport
Playseat Forza Motorsport, геймърски стол
http://obiavidnes.com/obiava/98932/playseat-forza-motorsport

Netgear Arlo (VMS3230)
Netgear Arlo (VMS3230), Security System, 802.11b/g/n WLAN, 2 HD Cameras, BNDL
http://obiavidnes.com/obiava/98931/netgear-arlo-vms3230

Netgear Arlo (VMS3330)
Netgear Arlo (VMS3330), Security System, 802.11b/g/n WLAN, 3 HD Cameras, BNDL
http://obiavidnes.com/obiava/98930/netgear-arlo-vms3330

Flip cover за Iphonе 5/5s
Flip cover за Iphonе 5/5s, картинки
http://obiavidnes.com/obiava/98929/flip-cover-za-iphone-55s

Flip cover за Iphonе 5/5s
Flip cover за Iphonе 5/5s, картинки
http://obiavidnes.com/obiava/98928/flip-cover-za-iphone-55s
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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/98927/inkubatori-za-lyupene-na-yayca

Flip cover за Iphonе 5/5s
Flip cover за Iphonе 5/5s, картинки
http://obiavidnes.com/obiava/98926/flip-cover-za-iphone-55s

Flip cover за Iphonе 5/5s
Flip cover за Iphonе 5/5s, картинки
http://obiavidnes.com/obiava/98924/flip-cover-za-iphone-55s

Flip cover за Iphonе 5/5s
Flip cover за Iphonе 5/5s, картинки
http://obiavidnes.com/obiava/98923/flip-cover-za-iphone-55s

Flip cover за Iphonе 5/5s
Flip cover за Iphonе 5/5s, картинки
http://obiavidnes.com/obiava/98922/flip-cover-za-iphone-55s

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив - Русе , София , Стара Загора
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
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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/98921/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---ruse--sofiya--stara-zagora

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/98920/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Детективск
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
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и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/98919/detektivska-agenciya-foks-burgasvarna-detektivski-uslugi

Детективск
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/98918/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-plovdiv--pazardjik-haskovo

Flip cover за Iphonе 6
Flip cover за Iphonе 6, картинки
http://obiavidnes.com/obiava/98917/flip-cover-za-iphone-6

Flip cover за Iphonе 6
Flip cover за Iphonе 6, картинки
http://obiavidnes.com/obiava/98916/flip-cover-za-iphone-6

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
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http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво
А1,А2,В1 и В2.
Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера , посредством диалози и дискусии.
Темите са :
ежедневие
свободно време,
пазаруване,
културни събития,
семейство,
бит и начин на живот,
образование,
околна среда и други.
Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални
конструкции в среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те допълват традиционните езикови курсове.
Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като обогатяват речниковия запас
на курсистите .
Организираме :
разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
индивидуални разговорни срещи
интересни преподаватели
Разговори с англичани и американци .
Онлайн разговори .
Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови
неща лесно .
Нуждаете се от лист и химикалка – защото всички учебни материали са включени в цената от 15 лева за 60 минути .
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/98915/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.
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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
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/98914/bulgarian-for-foreigners

Руски език - Индивидуално и в малки групи
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира индивидуално и групово обучение по Руски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи, като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се.
Цена на индивидуално обручение - 10 лева на учебен час
Цена за участник в група - 150 лева за 30 учебни часа .
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/98913/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
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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
http://obiavidnes.com/obiava/98912/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

Страничен протектор с гръб Iphonе 5/5s
Страничен протектор с гръб Iphonе 5/5s, кожа, златен
http://obiavidnes.com/obiava/98911/stranichen-protektor-s-gryb-iphone-55s

Страничен протектор с гръб Iphonе 5/5s
Страничен протектор с гръб Iphonе 5/5s, кожа, червен
http://obiavidnes.com/obiava/98910/stranichen-protektor-s-gryb-iphone-55s

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/98909/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi

Страничен протектор с гръб Iphonе 6
Страничен протектор с гръб Iphonе 6, черен
http://obiavidnes.com/obiava/98908/stranichen-protektor-s-gryb-iphone-6

Инкубатори на 0988886086
Избери качество а не цена !!!Виж преди да платиш !!! Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на
люлката от : 18яйца,35,55,75,100,150,175 и 200броя яйца. Поемаме гаранция за своите инкубатори за един сезон.Начина
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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/98907/inkubatori-na-0988886086

Уроци по испански език
Всички нива на езика, за начинаещи и напреднали. В удобно за вас време. Осигурявам учебници и учебни материали
съобразени с вашите нужди. При служебни пътувания. За всички привлечени от испанския език и култура. Цена на един
учебен час 8 лв. Провеждам уроци и по skype за хора , които се намират в чужбина.
За група от 2-ма или 3-ма учащи цената е 6 лв. на учебен час.
тел. 0878 40 21 71
skype: emilia_mmircheva
http://obiavidnes.com/obiava/98906/uroci-po-ispanski-ezik

Evolveo EasyPhone EP-500
Evolveo EasyPhone EP-500, 1.8" (4.57cm) екран, FM радио, microSDHC слот
http://obiavidnes.com/obiava/98905/evolveo-easyphone-ep-500

Evolveo StrongPhone D2 Mini
Evolveo StrongPhone D2 Mini, водоустойчив, поддържа 2 SIM карти, 3.5" (8.89 cm) екран, дву-ядрен 1.3GHz, 512MB RAM,
4GB Flash памет (+microSD слот), 5.0 Mpix camera, Android 4.4, 207g
http://obiavidnes.com/obiava/98904/evolveo-strongphone-d2-mini

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
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http://obiavidnes.com/obiava/98903/kursove-za-shesti-klas-na-rodina

Курсове за седми клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за кандидатстване след 7 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на седмокласници.
Изберете курсовете за 7 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди изпитите след 7 клас.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/98902/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
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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/98901/podgotovka-za-matura-na-rodina

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети.
Изберете курсовете за кандидат-студенти на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди кандидатстудентските изпити и
МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/98900/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina
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Evolveo StrongPhone Q4
Evolveo StrongPhone Q4, водоустойчив, поддържа 2 SIM карти, 4" (10.16 cm) екран, четири-ядрен ARM Cortex-A7 1.2GHz,
1GB RAM, 4GB Flash памет (+microSDHC слот), 8.0 & 2.0 Mpix camera, Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/98899/evolveo-strongphone-q4

ЧЕХИЯ ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНТУРА ЗАКОННА РАБОТА С ДОГОВОР В ЧЕХИЯ
ЧЕХИЯ БЕЗ ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНТУРА С ДОГОВОР ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И
СТАЖА
СЕ
ПРИЗНАВА
В
БЪЛГАРИЯ.
ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства
за
европалети,заводи,цехове,фабрики,складове,печатница,пекарна,пералня,бирена фабрика,шоколадова фабрика,завод за
авточасти,цех за пакетиране на кайма,цех за 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. Чехия е страна с нисък стандарт и развита икономика.Език не е задължителен.Подсигурени квартири.
Гарантирано започване на работа и получаване на възнаграждението. За контакти на тел- 0886090826
http://obiavidnes.com/obiava/98898/chehiya-chrez-cheshka-agentura-zakonna-rabota-s-dogovor-v-chehiya

Медицински център за пластична хирургия „Д-р Николай Георгиев“
Медицински център за пластична хирургия „Д-р Николай Георгиев“ работи в името на Вашата красота. Нашият
висококвалифициран медицински екип, ръководен от един от най-добрите пластични хирурзи в България ще осъществи
Вашите мечти за промяна на визията и постигане на максимално желания от Вас резултат. Заповядайте! Ние Ви
очакваме!
http://obiavidnes.com/obiava/98897/medicinski-centyr-za-plastichna-hirurgiya-d-r-nikolay-georgiev

Samsung Galaxy Trend Lite
Samsung Galaxy Trend Lite, бял, 4" (10.16 cm), eдно-ядрен 1GHz, 512MB RAM, 4GB Flash памет (+microSD слот), 3.0 Mpix
camera, Android, 126g
http://obiavidnes.com/obiava/98896/samsung-galaxy-trend-lite

Инкубатори-Люпилни !!!Избери качество а не цена !!!Виж преди да платиш !!!
Избери качество а не цена !!!Виж преди да платиш !!! Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на
люлката от : 18яйца,35,55,75,100,150,175 и 200броя яйца. Поемаме гаранция за своите инкубатори за един сезон.Начина
за употреба е лесен дори за начинаещти клиенти.Инкубаторите са предназначени за домашна употреба.На люлката няма
гнезда поради това може да се слагат всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с
цифров дисплей с точност до 0.01градуса.Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната.Заповядайте на
сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/98895/inkubatori-lyupilni-izberi-kachestvo-a-ne-cena-vij-predi-da-platish-

7 клас - БЕЛ и Математика
Курсове и индивидуални уроци по БЕЛ и Математика за седмокласници. Безплатно първо занятие; готови учебни
материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и регулярно изпитване; интензивен тренинг за
решаване на тестове и писане на преразказ/ разписване на задачи. 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра
на София; гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи.
Изпитаният начин детето Ви да учи в елитна гимназия в София! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/98894/7-klas---bel-i--matematika

Испански език - матура и КС
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти и матура по Испански език. Целогодишна подготовка за ученици в 11
и 12 клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал
и регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение;
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разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Изпитаният начин да учите в най-търсените и
съвременни специалности! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/98893/ispanski-ezik---matura-i-ks

Английски и немски език за матура и кандидат-студенти
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти и матура по Английски и Немски език. Целогодишна подготовка за
ученици в 11 и 12 клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия
учебен материал и регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график
за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Изпитаният начин да учите в
най-търсените и съвременни специалности! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/98892/angliyski-i-nemski-ezik-za-matura-i-kandidat-studenti

Химия и биология за матура и кандидат-студенти
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти и матура по Химия и Биология!
Целогодишна подготовка за ученици в 11 и 12 клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в
цената; преподаване на целия учебен материал и регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в
центъра на София; гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи.
Изпитаният начин да учите медицина или друга специалност в тази сфера! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/98891/himiya-i-biologiya-za-matura-i-kandidat-studenti

Математика за матура и КС
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти и матура по математика
Целогодишна подготовка за ученици в 11 и 12 клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в
цената; преподаване на целия учебен материал и регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в
центъра на София; гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи.
Изпитаният начин да учите информатика, математика или друга специалност в тази сфера! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/98890/matematika-za-matura-i-ks

БЕЛ и ИСТОРИЯ за матура и кандидат-студенти
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти и матура по БЕЛ и История. Целогодишна подготовка за ученици в
11 и 12 клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен
материал и регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за
посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Изпитаният начин да учите право или
друга хуманитарна специалност!Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/98889/bel-i-istoriya-za-matura-i-kandidat-studenti

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://minionsmoney.com
http://obiavidnes.com/obiava/98888/pochasova-rabota-ot-vkyshti

SSD 480GB
SSD 480GB, SanDisk Extreme Pro, SATA
http://obiavidnes.com/obiava/98887/ssd-480gb

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми - ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме
от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
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ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
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/98886/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
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/98885/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
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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/98884/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

10.1" (25.65 cm) Asus Eee Pad Transformer TF103CG-1A023A
10.1" (25.65 cm) Asus Eee Pad Transformer TF103CG-1A023A, 3G, дву-ядрен Intel Atom Z2560 1.60GHz, 1GB RAM, 16GB Flash
памет (+microSD слот), Android 4.4, 555g
http://obiavidnes.com/obiava/98883/101-2565-cm-asus-eee-pad-transformer-tf103cg-1a023a

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/98882/30-50-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/98881/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/98880/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

7.9"(20.07cm) Apple iPad Mini
7.9"(20.07cm) Apple iPad Mini, LED Multi-Touch IPS дисплей, дву-ядрен ARM Cortex-A9 MPCore 1GHz, 512MB RAM, 16GB
Flash памет, пръстов отпечатък, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth
http://obiavidnes.com/obiava/98879/792007cm-apple-ipad-mini
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Garmin VIRB XE
Garmin VIRB XE, 12Mpix, GPS, QHD video @ 30fps, 1" (2.54cm) екран, WiFi, microSD слот
http://obiavidnes.com/obiava/98878/garmin-virb-xe

Mortal Kombat X
Mortal Kombat X, за PS4
http://obiavidnes.com/obiava/98877/mortal-kombat-x

Mortal Kombat X
Mortal Kombat X, за XBOXONE
http://obiavidnes.com/obiava/98876/mortal-kombat-x

32" (81.28 cm) LG 32LY330C +подарък стойка за стена Sunne 23-42-LP
32" (81.28 cm) LG 32LY330C +подарък стойка за стена Sunne 23-42-LP, IPS панел, HD LED, 300cd/m2, 1100:1, HDMI
(MHL), USB, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/98875/32-8128-cm-lg-32ly330c-podaryk-stoyka-za-stena-sunne-23-42-lp

3D очила LG FPG-210C
3D очила LG FPG-210C, поляризирани, черни
http://obiavidnes.com/obiava/98874/3d-ochila-lg-fpg-210c

Апартаменти за почивка Слънчев бряг Какао бийч Елит 2 и Елит 3 Cacao Beach Sunny Beach
apartments Elit 2, Elit 3
Комплекси Елит - супер цени на култово място- 5 мин. до плажа на Cacao Beach , охраняема зона, предлагаща всичко
необходимо за една незабравима почивка: изтънчен вкус в обзавеждане на апартаментите, безплатен аквапарк с
различни по вид и големина басейни - за възрастни и деца, отмора сред зеленина.
За контакти:
http://elit2.bg
GSM: 0879 372 611
http://obiavidnes.com/obiava/98873/apartamenti-za-pochivka--slynchev-bryag-kakao-biych-elit-2-i-elit-3-cacao-beach-sunn

42" (106.68 cm) LG 42LY330C +подарък стойка за стена Sunne 23-42-LP
42" (106.68 cm) LG 42LY330C +подарък стойка за стена Sunne 23-42-LP, IPS панел, FULL HD LED, 2x HDMI, USB, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/98872/42-10668-cm-lg-42ly330c-podaryk-stoyka-za-stena-sunne-23-42-lp

Flip cover за Iphonе 5/5s
Flip cover за Iphonе 5/5s, картинки
http://obiavidnes.com/obiava/98871/flip-cover-za-iphone-55s

Flip cover за Iphonе 5/5s
Flip cover за Iphonе 5/5s, картинки
http://obiavidnes.com/obiava/98870/flip-cover-za-iphone-55s

Flip cover за Iphonе 6
Flip cover за Iphonе 6, картинки
http://obiavidnes.com/obiava/98869/flip-cover-za-iphone-6
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Flip cover за Iphonе 6
Flip cover за Iphonе 6, картинки
http://obiavidnes.com/obiava/98868/flip-cover-za-iphone-6

Flip cover за Iphonе 6
Flip cover за Iphonе 6, картинки
http://obiavidnes.com/obiava/98867/flip-cover-za-iphone-6

Flip cover за Iphonе 6
Flip cover за Iphonе 6, картинки
http://obiavidnes.com/obiava/98866/flip-cover-za-iphone-6

Flip cover за Iphonе 6
Flip cover за Iphonе 6, картинки
http://obiavidnes.com/obiava/98865/flip-cover-za-iphone-6

Силиконов протектор за Iphone 6
Силиконов протектор за Iphone 6, бял
http://obiavidnes.com/obiava/98864/silikonov-protektor-za-iphone-6

Lenovo A536 (P0R6001PRO)
Lenovo A536 (P0R6001PRO), бял, четири-ядрен MT6582M 1.3GHz, 1GB RAM, 8GB Flash памет (+microSD слот), 5.0 & 2.0
MPix camera, Android, 148g
http://obiavidnes.com/obiava/98863/lenovo-a536-p0r6001pro

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/98862/30-50-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/98861/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn
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НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/98860/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Lenovo A6000 (P0SB000DRO)
Lenovo A6000 (P0SB000DRO), поддържа 2 sim карти, 5" (12.7 cm) IPS екран, четири-ядрен Qualcomm® Snapdragon™ 410
1.2GHz, 1GB RAM, 8GB Flash памет (+microSD слот), 8.0 & 2.0 Mpix camera, Android, 128g
http://obiavidnes.com/obiava/98859/lenovo-a6000-p0sb000dro

Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и
,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM
0882870171 http://photokoev.site90. . net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/98858/profesionalno-videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojd

Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и
,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM
0882870171 http://photokoev.site90. . net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/98857/profesionalno-videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojd

Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и
,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM
0882870171 http://photokoev.site90. . net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/98856/profesionalno-videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojd

Lenovo S60 (P0SG0015RO)
Lenovo S60 (P0SG0015RO), бял, 5" (12.7 cm), четири-ядрен MSM8916 1.2GHz, 2GB RAM, 8GB Flash памет (+microSD слот),
13.0 & 5.0 MPix camera, Android, 128g
http://obiavidnes.com/obiava/98855/lenovo-s60-p0sg0015ro

Samsung Galaxy S6 Edge
Samsung Galaxy S6 Edge, бял, 5.1" (12.95 cm) dual edge Super AMOLED дисплей, осем-ядрен (четири-ядрен Cortex-A53
(1.5GHz) & четири-ядрен Cortex-A57 (2.1GHz)), 3GB RAM, 32GB Flash памет, 16.0 & 5.0 MPix camera, Android, 132g
http://obiavidnes.com/obiava/98854/samsung-galaxy-s6-edge

КУПУВА ЗЕМЯ В ЦЯЛАТА СТРАНА
КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
ИЗГОТВЯ ДОКУМЕНТИ
ПЛАЩА ВЕДНАГА
Гр.Велико Търново, Ул.”Никола Габровски” № 1, ет.2
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0 6 2 / 60 41 16
0888 / 213 686
0878 / 216 686
http://obiavidnes.com/obiava/98853/kupuva-zemya-v-cyalata-strana

Български език за чужденци
За повече информация :
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски ,
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
Ако имате бизнес в България , купили сте си имот или просто сте решили да живеете тук , наложително е да говорите
български във вашите ежедневни контакти .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система , която се предоставя безплатно на курсистите .
Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е базирана на комуникативния подход и логическото
усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен материал . На курсистите се предоставя комплексно :
• Грамматика
• Фонетика
• Разговор
• Четене
• Слушане
При индивидуалното обучение методиката е съобразена с индивидуалните потребности , особености и професия на
курсиста . То се провежда в удобно за курсиста време , както и има вариант за посещения на преподавател във вашия
офис .
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 .
Продължителността на обучение за всяко ниво е 30 учебни часа / 15 академични / . два пъти в седмицата – 2 месеца .
Цената на академичен час / два учебни / е 20 лева.
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
За повече информация : тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/98852/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Бизнес английски- ПЪРВО ниво
За повече информация :
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
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Езикова школа Абилити 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/98851/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

Нов век: преводи и легализация
Лицензирана агенция за преводи и легализации Нов Век предлага преводи на техническа документация, правни,
медицински, икономически, художествени текстове и други от/на над 30 езика. Заверки на преводи на документи от
чужбина в МВнР и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на актуално състояние на фирми, дипломи, академични справки, нотариални актове,
медицински документи,свидетелства за съдимост, съдебни решения и други във всички държавни институции и
чуждестранни посолства в Република България.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/98850/nov-vek-prevodi-i-legalizaciya

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/98849/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
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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:
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/98848/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

Samsung Galaxy S6 Edge
Samsung Galaxy S6 Edge, златист, 5.1" (12.95 cm) dual edge Super AMOLED дисплей, осем-ядрен (четири-ядрен Cortex-A53
(1.5GHz) & четири-ядрен Cortex-A57 (2.1GHz)), 3GB RAM, 32GB Flash памет, 16.0 & 5.0 MPix camera, Android, 132g
http://obiavidnes.com/obiava/98847/samsung-galaxy-s6-edge

ИНТЕНЗИВЕН курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици
Лeтен ИНТЕНЗИВЕН курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици
- Ниво - А1/А2/В1/В2;
- Начало - 01.07.; край – 27.07;
- Всеки ден по 4 часа;
- Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 22 и 24.06.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/98846/intenziven-kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici

ИНТЕНЗИВЕН курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици
Лeтен ИНТЕНЗИВЕН курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици
- Ниво - А1/А2/В1/В2;
- Начало - 01.07.; край – 27.07;
- Всеки ден по 4 часа;
- Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 22 и 24.06.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/98845/intenziven-kurs-po-nemski-ezik-za-uchenici

ИНТЕНЗИВЕН курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици
Лeтен ИНТЕНЗИВЕН курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици
- Ниво - А1/А2/В1/В2;
- Начало - 01.07.; край – 27.07;
- Всеки ден по 4 часа;
- Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 22 и 24.06.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/98844/intenziven-kurs-po-frenski-ezik-za-uchenici
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Samsung Galaxy S6 Edge
Samsung Galaxy S6 Edge, черен, 5.1" (12.95 cm) dual edge Super AMOLED дисплей, осем-ядрен (четири-ядрен Cortex-A53
(1.5GHz) & четири-ядрен Cortex-A57 (2.1GHz)), 3GB RAM, 32GB Flash памет, 16.0 & 5.0 MPix camera, Android, 132g
http://obiavidnes.com/obiava/98843/samsung-galaxy-s6-edge

ИНТЕНЗИВЕН курс по ИСПАНСКИ ЕЗИК за ученици
Лeтен ИНТЕНЗИВЕН курс по ИСПАНСКИ ЕЗИК за ученици
- Ниво - А1/А2/В1/В2;
- Начало - 01.07.; край – 27.07;
- Всеки ден по 4 часа;
- Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 22 и 24.06.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/98842/intenziven-kurs-po-ispanski-ezik-za-uchenici

ИНТЕНЗИВЕН курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за възрастни
Лeтен ИНТЕНЗИВЕН курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за възрастни
- Ниво - А1/А2/В1/В2;
- Начало - 01.06.; край – 10.07;
- Дни:
понеделник/сряда/петък
вторник/четвъртък/събота
- Всеки ден по 4 часа;
Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 25 и 27.05.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/98841/intenziven-kurs-po-angliyski-ezik-za-vyzrastni

ИНТЕНЗИВЕН курс по НЕМСКИ ЕЗИК за възрастни
Лeтен ИНТЕНЗИВЕН курс по НЕМСКИ ЕЗИК за възрастни
- Ниво - А1/А2/В1/В2;
- Начало - 01.06.; край – 10.07;
- Дни:
понеделник/сряда/петък
вторник/четвъртък/събота
- Всеки ден по 4 часа;
Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 25 и 27.05.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/98840/intenziven-kurs-po-nemski-ezik-za-vyzrastni

ИНТЕНЗИВЕН курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за възрастни
Лeтен ИНТЕНЗИВЕН курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за възрастни
- Ниво - А1/А2/В1/В2;
- Начало - 01.06.; край – 10.07;
- Дни:
понеделник/сряда/петък
вторник/четвъртък/събота
- Всеки ден по 4 часа;
Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 25 и 27.05.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/98839/intenziven-kurs-po-frenski-ezik-za-vyzrastni
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ИНТЕНЗИВЕН курс по ИСПАНСКИ ЕЗИК за възрастни
Лeтен ИНТЕНЗИВЕН курс по ИСПАНСКИ ЕЗИК за възрастни
- Ниво - А1/А2/В1/В2;
- Начало - 01.06.; край – 10.07;
- Дни:
понеделник/сряда/петък
вторник/четвъртък/събота
- Всеки ден по 4 часа;
Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 25 и 27.05.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/98838/intenziven-kurs-po-ispanski-ezik-za-vyzrastni

Samsung Galaxy S6
Samsung Galaxy S6, бял, 5.1" (12.95 cm) HD Super AMOLED дисплей, осем-ядрен (четири-ядрен Cortex-A53 (1.5GHz) &
четири-ядрен Cortex-A57 (2.1GHz)), 3GB RAM, 32GB Flash памет, 16.0 & 5.0 MPix camera, Android, 138g
http://obiavidnes.com/obiava/98837/samsung-galaxy-s6

GTN fashion
КРАСИВИ И ПРАКТИЧНИ ДРЕХИ
НОВА ЛЯТНА КОЛЕКЦИЯ САМО НА WWW.GTNFASHION.COM
http://obiavidnes.com/obiava/98836/gtn-fashion

Samsung Galaxy S6
Samsung Galaxy S6, златист, 5.1" (12.95 cm) HD Super AMOLED дисплей, осем-ядрен (четири-ядрен Cortex-A53 (1.5GHz) &
четири-ядрен Cortex-A57 (2.1GHz)), 3GB RAM, 32GB Flash памет, 16.0 & 5.0 MPix camera, Android, 138g
http://obiavidnes.com/obiava/98835/samsung-galaxy-s6

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 !
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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/98834/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
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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/98833/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 ... !
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ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
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/98832/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://minionsmoney.com
http://obiavidnes.com/obiava/98831/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
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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/98830/30-50-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/98829/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/98828/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Samsung Galaxy S6
Samsung Galaxy S6, син, 5.1" (12.95 cm) HD Super AMOLED дисплей, осем-ядрен (четири-ядрен Cortex-A53 (1.5GHz) &
четири-ядрен Cortex-A57 (2.1GHz)), 3GB RAM, 32GB Flash памет, 16.0 & 5.0 MPix camera, Android, 138g
http://obiavidnes.com/obiava/98827/samsung-galaxy-s6

Samsung Galaxy S6
Samsung Galaxy S6, черен, 5.1" (12.95 cm) HD Super AMOLED дисплей, осем-ядрен (четири-ядрен Cortex-A53 (1.5GHz) &
четири-ядрен Cortex-A57 (2.1GHz)), 3GB RAM, 32GB Flash памет, 16.0 & 5.0 MPix camera, Android, 138g
http://obiavidnes.com/obiava/98826/samsung-galaxy-s6

Батерия (заместител) за Lenovo IdeaPad S500
Батерия (заместител) за Lenovo IdeaPad S500, Z500/1 Flex 14/AT/D/M, Flex 15/D, L12L4A01 4кл
http://obiavidnes.com/obiava/98825/bateriya-zamestitel-za-lenovo-ideapad-s500

Слушалки Plantronics Savi W420-M
Слушалки Plantronics Savi W420-M, безжични, USB адаптер
http://obiavidnes.com/obiava/98824/slushalki-plantronics-savi-w420-m

Kinect Sports
Kinect Sports, за XBOX360
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http://obiavidnes.com/obiava/98823/kinect-sports

Mortal Kombat X
Mortal Kombat X, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/98822/mortal-kombat-x

Flip cover за SAMSUNG S4 mini
Flip cover за SAMSUNG S4 mini, картинки
http://obiavidnes.com/obiava/98821/flip-cover-za-samsung-s4-mini

Flip cover за SAMSUNG S4 mini
Flip cover за SAMSUNG S4 mini, картинки
http://obiavidnes.com/obiava/98820/flip-cover-za-samsung-s4-mini

Flip cover за SAMSUNG S4 mini
Flip cover за SAMSUNG S4 mini, картинки
http://obiavidnes.com/obiava/98819/flip-cover-za-samsung-s4-mini

Flip cover за SAMSUNG S5
Flip cover за SAMSUNG S5, картинки
http://obiavidnes.com/obiava/98818/flip-cover-za-samsung-s5

S-View Flip Cover DeTech за Samsung S5
S-View Flip Cover DeTech за Samsung S5, бял
http://obiavidnes.com/obiava/98817/s-view-flip-cover-detech-za-samsung-s5

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/98816/detektivska-agenciya-diskret-ruse-shumen-veliko-tyrnovo

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пазарджик Пловдив Сливен Хасково Ямбол
Димитровград
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
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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/98815/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

S-View Flip Cover DeTech за Samsung S5
S-View Flip Cover DeTech за Samsung S5, златен
http://obiavidnes.com/obiava/98814/s-view-flip-cover-detech-za-samsung-s5

S-View Flip cover DeTech за Samsung S5
S-View Flip cover DeTech за Samsung S5, черен
http://obiavidnes.com/obiava/98813/s-view-flip-cover-detech-za-samsung-s5

Заден капак за Iphone 6
Заден капак за Iphone 6, бял
http://obiavidnes.com/obiava/98812/zaden-kapak-za-iphone-6

Заден капак за Iphone 6
Заден капак за Iphone 6, златен
http://obiavidnes.com/obiava/98811/zaden-kapak-za-iphone-6

Детективи Инкогнито - Търсете отговорите на професионално ниво ! - Бургас,Стара
Загора,Пловдив
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/98810/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgasstara-

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Стара Загора
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
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аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/98809/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-stara-zagora

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/98808/30-50-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/98807/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/98806/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

0887232146ДОГОВАРЯНЕ фини шпакловки. гипсова шпакловка. латекс. топлоизолация.
обръщане покрай догра
0887232146ДОГОВАРЯНЕ фини шпакловки.
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гипсова шпакловка.
латекс.
топлоизолация.
обръщане покрай дограма и врати, с поставияне на лайсни или измазване.
минерални мазилки.
гипсова мазилка.
пръскана мазилка.
замазки.
зидария.
МАЙСТОР С ДЪЛГОДИШНА ПРАКТИКА В СТРОИТЕЛСТВОТО.
КОРЕКНО.качествено
КАЧЕСТВЕНО.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА.
http://obiavidnes.com/obiava/98805/0887232146dogovaryane-fini-shpaklovki-gipsova-shpaklovka-lateks-toploizolaciya-o

Заден капак за Samsung S4
Заден капак за Samsung S4, бял
http://obiavidnes.com/obiava/98804/zaden-kapak-za-samsung-s4

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/98803/kursove-za-shesti-klas-na-rodina

Курсове за седми клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за кандидатстване след 7 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на седмокласници.
Изберете курсовете за 7 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
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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/98802/kursove-za-sedmi-klas-na-rodina

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

Страница 86/132

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

26.04.2015

• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/98801/podgotovka-za-matura-na-rodina

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети.
Изберете курсовете за кандидат-студенти на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди кандидатстудентските изпити и
МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/98800/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

Заден капак за Samsung S4
Заден капак за Samsung S4, черен
http://obiavidnes.com/obiava/98799/zaden-kapak-za-samsung-s4

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
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http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/98798/3d-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/98797/3d-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/98796/3d-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/98795/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Заден капак за Samsung S4
Заден капак за Samsung S4, черен
http://obiavidnes.com/obiava/98794/zaden-kapak-za-samsung-s4

Защитно стъкло за Samsung Grand NEO 9080
Защитно стъкло за Samsung Grand NEO 9080
http://obiavidnes.com/obiava/98793/zashtitno-styklo-za-samsung-grand-neo-9080

Съботен курс по румънски език – ниво А2
Учебен център Орбис организира съботен курс по румънски език по системата PULS, ниво А2. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене и се акцентира върху уменията за изразяване на
румънски език. Курсът се провежда един път в седмицата – събота от 13.00 до 16.00 ч., всичко 80 учебни часа. Цена –
250 лв. Начало: 09.05.2015г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
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http://obiavidnes.com/obiava/98792/syboten-kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a2

Вечерен курс по бразилски португалски А2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по бразилски португалски А2. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 учебни часа, понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 23.04.2015г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/98791/vecheren-kurs-po-brazilski-portugalski-a2

Вечерен курс по португалски език ниво В1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, ниво В1. Курсът се провежда по системата Aprender
portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Провежда се в
сряда от 18.30 до 20.30, продължителност 60 учебни часа. Цена 200 лв. Начало: 29.04.2015г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/98790/vecheren-kurs-po-portugalski-ezik-nivo-v1

Съботен курс по португалски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Провежда се в събота от 10.00 до 13.00, продължителност 50 учебни часа. Цена 160 лв. Начало: 18.04.2015г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/98789/syboten-kurs-po-portugalski-ezik-za-nachinaeshti

Съботен курс по италиански език – второ ниво
Учебен център Орбис организира съботен курс по италиански език, А2. 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:
30.05.2015г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
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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/98788/syboten-kurs-po-italianski-ezik--vtoro-nivo

Вечерен курс по италиански език А1
Учебен център Орбис организира вечерен 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 два пъти седмично – понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 часа.
Цена: 250 лева. Начало: 20.04.15г.
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/98787/vecheren-kurs-po-italianski-ezik-a1

Защитно фолио за Samsung S4
Защитно фолио за Samsung S4, Мат
http://obiavidnes.com/obiava/98786/zashtitno-folio-za-samsung-s4

Силиконов протектор за Iphone 5/5s
Силиконов протектор за Iphone 5/5s, бял
http://obiavidnes.com/obiava/98785/silikonov-protektor-za-iphone-55s

ИНТЕНЗИВЕН курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за възрастни
Лeтен ИНТЕНЗИВЕН курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за възрастни
- Ниво - А1/А2/В1/В2;
- Начало - 01.06.; край – 10.07;
- Дни:
понеделник/сряда/петък
вторник/четвъртък/събота
- Всеки ден по 4 часа;
Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 25 и 27.05.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/98784/intenziven-kurs-po-angliyski-ezik-za-vyzrastni

ИНТЕНЗИВЕН курс по НЕМСКИ ЕЗИК за възрастни
Лeтен ИНТЕНЗИВЕН курс по НЕМСКИ ЕЗИК за възрастни
- Ниво - А1/А2/В1/В2;
- Начало - 01.06.; край – 10.07;
- Дни:
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понеделник/сряда/петък
вторник/четвъртък/събота
- Всеки ден по 4 часа;
Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 25 и 27.05.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/98783/intenziven-kurs-po-nemski-ezik-za-vyzrastni

ИНТЕНЗИВЕН курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за възрастни
Лeтен ИНТЕНЗИВЕН курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за възрастни
- Ниво - А1/А2/В1/В2;
- Начало - 01.06.; край – 10.07;
- Дни:
понеделник/сряда/петък
вторник/четвъртък/събота
- Всеки ден по 4 часа;
Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 25 и 27.05.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/98782/intenziven-kurs-po-frenski-ezik-za-vyzrastni

ИНТЕНЗИВЕН курс по ИСПАНСКИ ЕЗИК за възрастни
Лeтен ИНТЕНЗИВЕН курс по ИСПАНСКИ ЕЗИК за възрастни
- Ниво - А1/А2/В1/В2;
- Начало - 01.06.; край – 10.07;
- Дни:
понеделник/сряда/петък
вторник/четвъртък/събота
- Всеки ден по 4 часа;
Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 25 и 27.05.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/98781/intenziven-kurs-po-ispanski-ezik-za-vyzrastni

Само сега интериорни врати на много добри цени
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/98780/samo-sega-interiorni-vrati-na-mnogo-dobri-ceni

Пощенски кутии от "Каракашев и Син Еоод"
Нашата компания Каракашев и Син ЕООД произвежда висококачествени МЕТАЛНИ ПОЩЕНСКИ КУТИИ ЗА ВХОДОВЕ
на световно ниво, конкуриращо се със известните фирми производителки на метални врати и пощенски кутии.
Фирмата ни предлага метални пощенски кутии, които са предназначени за монтаж в къщи, офиси и други жилищни
сгради.
Като цяло повечето метални пощенски кутии са предназначени предимно за монтаж врати от сорта на: метални
решетки, метални врати цени, врати за входове без тези врати за мазета на жилищни и бизнес сгради, къщи, вили,
складове, различни магазини и т.н.
За поръчки: http://xn----7sbfoapdp2cdtf0f.com/
http://obiavidnes.com/obiava/98779/poshtenski-kutii-ot-karakashev-i-sin-eood
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Метални решетки за вашия дом и офис
МЕТАЛНИ РЕШЕТКИ от един от лидерите в производството на метални решетки и врати – фирма Каракашев и Син
ЕООД. Компанията предлага професионална изработка на метални решетки за всякакви видове и модели прозорци
тераси и метални решетки за различни търговски обекти. Трябва да се вземе предвид, че нашите метални решетки се
изработват от висококачествени метални профилни квадрати с различни размери, модел и шарка. Като решетките се
монтират до грунд и/или се боядисват с качествена боя.
За поръчки: http://www.xn----7sbbediizdzip6bvi.com/
http://obiavidnes.com/obiava/98778/metalni-reshetki-za-vashiya-dom-i-ofis

Всички видове врати на изключително добри цени
Каракашев и Син ЕООД е фирма производителка на висококачествени БЛИНДИРАНИ ВРАТИ (МЕТАЛНИ ВРАТИ),
МЕТАЛНИ РЕШЕТКИ, МЕТАЛНИ ПОЩЕНСКИ КУТИИ И МОНТАЖ ВРАТИ, за вашия дом, офис, склад, и т.н.
Компанията има изключително надеждни ВРАТИ ЗА МАЗЕТА, които служат много добре както за вашия дом така и за
вашите бизнес сгради. Нашите врати могат да бъдат с покритие фолио, грунд, прахово боядисване или покрити с
фурнир.
За повече информация: http://www.xn--80aabcdic5abbc2a1ad7be9a.com/
http://obiavidnes.com/obiava/98777/vsichki-vidove-vrati-na-izklyuchitelno-dobri-ceni

Супер оферта за входни врати
Метални ВХОДНИ ВРАТИ за жилищен вход и пощенски кутии за входове с наистина високо качество и здравина!
Описание на поръчковото изделие – Входни Врати:
- Метални Входни Врати от два метални листа с дебелина: 1,5 мм.+ изолационна вата + стъклопакет (възможност и за
решетка).
- Нашите входни врати имат изключително надеждна секретна брава със стоманен език.
- Секретен патрон с три ключа (възможност за допълнителни ключове - 1бр. - 2 лв.).
- Секретна дръжка от вътре и топка от вън.
- Механизъм за плавно затваряне на вратата.
- Ние поставяме на нашите входни врати - електрически насрещник за домофонна система.
- Носеща конструкция от метални профили и метални листа с изолационна вата.
- Грундиране и боядисване в цвят по избор от каталог при поръчване на входни врати.
- Демонтаж на съществуващата врата без запазване на целостта.
За Поръчка: http://www.metalnivratibg.com/
http://obiavidnes.com/obiava/98776/super-oferta-za-vhodni-vrati

Силиконов протектор за Iphone 5/5s
Силиконов протектор за Iphone 5/5s, син
http://obiavidnes.com/obiava/98775/silikonov-protektor-za-iphone-55s

Под наем 60дка,на 8км от Варна на асфалт
Давам под наем нива 60.585 дка в землището на с.Звездица, община Варна. Нивата има 240м лице на асфалт за кв.
Аспарухово, има ток и е
на 8км от град Варна.
Може нотариално заверен дългосрочен договор.
http://apollon.net/la/zvezdica.html
http://obiavidnes.com/obiava/98774/pod-naem-60dkana-8km-ot-varna-na-asfalt

ИНТЕНЗИВЕН курс по ИСПАНСКИ ЕЗИК за възрастни
Лeтен ИНТЕНЗИВЕН курс по ИСПАНСКИ ЕЗИК за възрастни
- Ниво А1/А2/В1/В2;
- Начало - 01.06.; край – 10.07;
- Дни:
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понеделник/сряда/петък
вторник/четвъртък/събота
- Всеки ден по 4 часа;
Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 22 и 24.06.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/98773/intenziven-kurs-po-ispanski-ezik-za-vyzrastni

Силиконов протектор за Iphone 5/5s
Силиконов протектор за Iphone 5/5s, черен
http://obiavidnes.com/obiava/98772/silikonov-protektor-za-iphone-55s

ИНТЕНЗИВЕН курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за възрастни
Лeтен ИНТЕНЗИВЕН курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за възрастни
- Ниво А1/А2/В1/В2;
- Начало - 01.06.; край – 10.07;
- Дни:
понеделник/сряда/петък
вторник/четвъртък/събота
- Всеки ден по 4 часа;
Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 22 и 24.06.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/98771/intenziven-kurs-po-frenski-ezik-za-vyzrastni

ИНТЕНЗИВЕН курс по НЕМСКИ ЕЗИК за възрастни
Лeтен ИНТЕНЗИВЕН курс по НЕМСКИ ЕЗИК за възрастни
- Ниво А1/А2/В1/В2;
- Начало - 01.06.; край – 10.07;
- Дни:
понеделник/сряда/петък
вторник/четвъртък/събота
- Всеки ден по 4 часа;
Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 22 и 24.06.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/98770/intenziven-kurs-po-nemski-ezik-za-vyzrastni

ИНТЕНЗИВЕН курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за възрастни
Лeтен ИНТЕНЗИВЕН курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за възрастни
- Ниво А1/А2/В1/В2;
- Начало - 01.06.; край – 10.07;
- Дни:
понеделник/сряда/петък
вторник/четвъртък/събота
- Всеки ден по 4 часа;
Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 22 и 24.06.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/98769/intenziven-kurs-po-angliyski-ezik-za-vyzrastni

ИНТЕНЗИВЕН курс по ИСПАНСКИ ЕЗИК за ученици
Лeтен ИНТЕНЗИВЕН курс по ИСПАНСКИ ЕЗИК за ученици

Страница 93/132

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

26.04.2015

- Ниво А1/А2/В1/В2;
- Начало - 01.07.; край – 27.07;
- Всеки ден по 4 часа;
- Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 22 и 24.06.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/98768/intenziven-kurs-po-ispanski-ezik-za-uchenici

ИНТЕНЗИВЕН курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици
Лeтен ИНТЕНЗИВЕН курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици
- Ниво А1/А2/В1/В2;
- Начало - 01.07.; край – 27.07;
- Всеки ден по 4 часа;
- Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 22 и 24.06.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/98767/intenziven-kurs-po-frenski-ezik-za-uchenici

ИНТЕНЗИВЕН курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици
Лeтен ИНТЕНЗИВЕН курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици
- Ниво А1/А2/В1/В2;
- Начало - 01.07.; край – 27.07;
- Всеки ден по 4 часа;
- Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 22 и 24.06.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/98766/intenziven-kurs-po-nemski-ezik-za-uchenici

ИНТЕНЗИВЕН курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици
Лeтен ИНТЕНЗИВЕН курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици
- Ниво А1/А2/В1/В2;
- Начало - 01.07.; край – 27.07;
- Всеки ден по 4 часа;
- Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 22 и 24.06.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/98765/intenziven-kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici

www.Nomer.BG -> Хубави Бизнес Телефонни Номера !
На Вашето Внимание Представяме
Най-Голямата Колекция В България
От Над 800 Хубави Номера
Супер Хубави Телефонни Номера На Топ Цени!
Бързо Набираеми И Лесно Разпознаваеми
С Хубав Номер От www.HubavNomer.com
И www.Nomer.bg
Посочените Цени Са Ориентировъчни
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И Подлежат На Коментар.
Нови. Предплатени. НеРегистрирани.
Регистрират Се От Купувача С Лична Карта И Съответния Купен Номер ,
В Офис На Оператора! След Което Сам Избира Като Предплатена Карта Или На Абонаментен План
Да Се Използва , Както И Към Кой Оператор!
За Повече Информация Можете Да Оставите
Съобщение Или За Светкавична Връзка Позвънете
На Посочения Телефон За Контакти:
08 93 93 66 33
Хубави GSM Номера
699 Лева
0883 340 340
688 Лева
0 888 888 255
0 888 888 644
0 888 888 755
0 888 888 935
388 Лева
0 888 888 275
0 888 888 371
0 888 888 469
0 888 888 506
0 888 888 614
0 888 888 617
0 888 888 649
0 888 888 719
0 888 888 746
0 888 888 945
0 888 888 974
199 Лева
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0894 27 4444
089 7 5 3 2222
08 98 98 18 98
149 Лева
0892 36 1111
0894 09 2222
0896 57 2222
0896 59 2222
0895 18 3333
119 Лева
08 92 92 92 37
08 93 93 93 84
08 95 95 95 72
08 97 76 76 97
08 98 26 98 98
0892 0000 37
0895 2222 05
0895 2222 07
0895 2222 38
0895 2222 39
0895 2222 41
0895 2222 46
0895 2222 47
0895 2222 56
0895 2222 64
0895 2222 69
0895 2222 81
0895 2222 84
0895 2222 93
0894 8888 56
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0894 9999 42
0894 9999 72
0894 8 1111 2
0894 8 2222 4
0894 9 2222 3
0896 5 2222 3
0893 7 3333 8
0897 3 4444 7
0894 8 5555 4
0892 0 8888 1
0892 0 8888 5
0892 3 8888 5
0892 3 8888 6
0897 3 8888 6
0892 7 9999 1
99 Лева
0892 34 45 45
0893 29 28 29
0893 58 85 85
0894 00 89 89
0896 17 69 69
0896 18 69 69
0896 19 69 69
0896 42 69 69
0896 23 24 24
0896 34 35 35
0896 39 38 39
0896 39 40 40
0897 60 61 61
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08 92 01 92 92
08 92 71 72 71
08 92 72 02 72
08 93 23 33 83
08 94 89 49 89
08 96 16 56 66
08 96 24 24 96
08 96 36 63 36
И Още Над 700 Хубави Номера!
http://obiavidnes.com/obiava/98764/wwwnomerbg---hubavi-biznes-telefonni-nomera-

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://www.minionsmoney.com
http://obiavidnes.com/obiava/98763/pochasova-rabota-ot-vkyshti

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 !
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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/98762/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 !
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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/98761/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
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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/98760/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Страничен протектор с гръб за IPhone 6
Страничен протектор с гръб за IPhone 6, черен
http://obiavidnes.com/obiava/98759/stranichen-protektor-s-gryb-za-iphone-6

LG G Flex2
LG G Flex2, Titanium, 5.5" (13.97 cm), осем-ядрен Qualcomm MSM8994 2.0 GHz, 2GB RAM, 16GB Flash памет (+microSD
слот), 13.0 & 2.1 Mpix camera, Android 5.0 , 152g
http://obiavidnes.com/obiava/98758/lg-g-flex2

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/ !
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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/98757/30-50-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/98756/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/98755/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

10.1" (25.65 cm) Asus Transformer Pad TF103CG-1A022A
10.1" (25.65 cm) Asus Transformer Pad TF103CG-1A022A, 3G, дву-ядрен Intel Atom Z2560 1.60GHz, 1GB RAM, 16GB Flash
памет (+microSD слот), Android 4.4
http://obiavidnes.com/obiava/98754/101-2565-cm-asus-transformer-pad-tf103cg-1a022a

14" (35.56 cm) HP EliteBook Folio 1040 G2 (H9W05EA)
14" (35.56 cm) HP EliteBook Folio 1040 G2 (H9W05EA), 4G, дву-ядрен Broadwell Intel Core i7-5600U 2.6/3.2GHz, FULL HD
LED Display (DP), 8GB, 512GB SSD , 2x USB3.0, Windows 7/8.1 Pro, 1.51kg
http://obiavidnes.com/obiava/98688/14-3556-cm-hp-elitebook-folio-1040-g2-h9w05ea

14" (35.56 cm) HP EliteBook Folio 1040 G2 (H9W06EA)
14" (35.56 cm) HP EliteBook Folio 1040 G2 (H9W06EA), 4G, дву-ядрен Broadwell Intel Core i5-5200U 2.2/2.7GHz, FULL HD
LED Display (DP), 8GB, 256GB SSD, 2x USB3.0, Windows 7/8.1 Pro, 1.51kg
http://obiavidnes.com/obiava/98687/14-3556-cm-hp-elitebook-folio-1040-g2-h9w06ea

14" (35.56 cm) Lenovo ThinkPad Edge E450 (20DCS00R00)
14" (35.56 cm) Lenovo ThinkPad Edge E450 (20DCS00R00), дву-ядрен Broadwell Intel Core i3-5005U 2GHz, HD LED Display
(HDMI), 4GB, 500GB 7200 rpm, 2x USB3.0, Free DOS, 1.81kg
http://obiavidnes.com/obiava/98686/14-3556-cm-lenovo-thinkpad-edge-e450-20dcs00r00

14" (35.56 cm) Lenovo ThinkPad Edge E450 (20DCS00T00)
14" (35.56 cm) Lenovo ThinkPad Edge E450 (20DCS00T00), дву-ядрен Broadwell Intel Core i5-5200U 2.2/2.7GHz, HD LED
Display (HDMI), 4GB, 500GB 7200 rpm, 2x USB3.0, Free DOS, 1.81kg
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http://obiavidnes.com/obiava/98685/14-3556-cm-lenovo-thinkpad-edge-e450-20dcs00t00

14" (35.56 cm) Lenovo ThinkPad Edge E450 (20DCS00W00)
14" (35.56 cm) Lenovo ThinkPad Edge E450 (20DCS00W00), дву-ядрен Broadwell Intel Core i3-5005U 2GHz, HD LED Display
(HDMI), 4GB, 500GB 7200 rpm, 2x USB3.0, Windows 7/8.1 Pro , 1.81kg
http://obiavidnes.com/obiava/98684/14-3556-cm-lenovo-thinkpad-edge-e450-20dcs00w00

13.3" (33.78 cm) Toshiba Portege Z30-B-10Q
13.3" (33.78 cm) Toshiba Portege Z30-B-10Q, дву-ядрен Broadwell Intel Core i7-5500U 2.4/3.0GHz, FULL HD LED Display
(HDMI), 8GB, 256GB SSD, 3x USB3.0, Windows 7/8.1 Pro, 1.20kg
http://obiavidnes.com/obiava/98683/133-3378-cm-toshiba-portege-z30-b-10q

13.3" (33.78 cm) Toshiba Portege Z30-B-119
13.3" (33.78 cm) Toshiba Portege Z30-B-119, дву-ядрен Broadwell Intel Core i5-5200U 2.2/2.7GHz, FULL HD LED Display
(HDMI), 8GB, 256GB SSD, 3x USB3.0, Windows 7/8.1 Pro, 1.20kg
http://obiavidnes.com/obiava/98682/133-3378-cm-toshiba-portege-z30-b-119

15.6" (39.62 cm) Toshiba Tecra Z50-A-16C
15.6" (39.62 cm) Toshiba Tecra Z50-A-16C, дву-ядрен Intel® Core™ i5 4210U 1.7/2.7 GHz, FULL HD LED Display (HDMI),
8GB, 256GB SSD, WiDi, 3x USB3.0, Windows 8.1/7 Pro, 1.8kg
http://obiavidnes.com/obiava/98681/156-3962-cm-toshiba-tecra-z50-a-16c

ZTE E5501
ZTE E5501, Wireless N Router 300Mps, 5x 10/100Mbps
http://obiavidnes.com/obiava/98680/zte-e5501

DmC Devil May Cry Definitive Edition
DmC Devil May Cry Definitive Edition, за PS4
http://obiavidnes.com/obiava/98679/dmc-devil-may-cry-definitive-edition

Елегантни дамски часовници
В нашия магазин може да намерите различни видове часовници – спортни, спортно елегантни, ежедневни, класически и
официални.
B зaвиcимocт oт cъoтвeтния пoвoд, cтил и индивидyaлнocт, може да изберете пoдxoдящaтa фopмa, мoдeл, цвят,
материал и производител,
http://obiavidnes.com/obiava/98753/elegantni-damski-chasovnici

Saints Row IV: Re-Elected + Saints Row: Gat Оut of Hell S
Saints Row IV: Re-Elected + Saints Row: Gat Оut of Hell S, за PS4
http://obiavidnes.com/obiava/98678/saints-row-iv-re-elected--saints-row-gat-out-of-hell-s

Disney Infinity 2.0: Marvel Super Heroes Starter Pack
Disney Infinity 2.0: Marvel Super Heroes Starter Pack, за PS4
http://obiavidnes.com/obiava/98677/disney-infinity-20-marvel-super-heroes-starter-pack

Детективска агенция Хамелеон!!! Гарантирана анонимност, коректност, професионализъм !!!
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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/98752/detektivska-agenciya-hameleon-garantirana-anonimnost-korektnost-profesionali

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/98751/chehiya---skladovi-rabotnici-i-elektrokaristi-bez-posrednici

ЧЕХИЯ - СТРОИТЕЛИ И ЗАВАРЧИЦИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Строители и заварчици за Чехия без посредници в България :
- Зидари - 5 евро/час
- Фаянс , теракот - 6 евро/час
- Топлоизолация - 10 евро на квадрат
- ВиК - 5 евро/час
- Гипсокартон - 6 евро/час
- Шпакловка - 6 евро/час
- Арматура - 4.5 евро/час
- Ел.техници - 5 евро/час
Заварчици:
- Електродъгово - 5 евро/час
- СО2 - от 5 - 7 евро/час
- Аргон - от 6 до 8 евро/час
Трудов договор, осигуровки, аванси до заплата, осигурена квартира. Не се изисква език . Заминаване всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39 , 00420 777 073 926
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/98750/chehiya---stroiteli-i-zavarchici-bez-posrednici

ЧЕХИЯ - НАБИРА РАБОТНИЦИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Работници за Чехия без посредници в България - мъже , жени , семейства до 55 години :
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- Складови работници : пакетиране и сортиране на хранителни и нехранителни продукти .
- Заводи за производство на пластмасови изделия , за перилни и почистващи препарати .
- Селско стопанство и животновъдство .
- Пивоварни заводи : "Козел" , " Гамбринус ", " Старопрамен " , " Крушовице”.
- Цехове за сандвичи и салати , фабрики за парфюми и бисквити , цех за кисело мляко , завод за шоколад .
- Складове на Кауфланд, Билла, Теско, Глобус, Алберт , Лидл .
- Птицекланица , фабрика за пастет .
- Строителство широкоспектърен профил .
- Общи работници в строителството .
- Заварчици на СО2 , аргон , електрод .
- Шлосери .
- Ел. техници .
- Електрокаристи .
Заплата от 700 – 1400 евро , в зависимост от позицията. Трудов договор , социални и здравни осигуровки по чешкото
законодателство поети от работодателя, които се признават и в България. Седмичен аванс от 40 - 60 евро, заплатата
е на следващия месец от 10 - 20 число за предходния . Не се изисква опит и владеенето на език . Осигурена квартира ,
към някои от позициите е безплатна. Работата не е сезонна , а постоянна . Готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39 , 00420 777 073 926
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/98749/chehiya---nabira-rabotnici-bez-posrednici

Disney Infinity 2.0: Marvel Super Heroes Аvengers Starter Pack Collectors Edition
Disney Infinity 2.0: Marvel Super Heroes Аvengers Starter Pack Collectors Edition, за PS4
http://obiavidnes.com/obiava/98676/disney-infinity-20-marvel-super-heroes-avengers-starter-pack-collectors-editio

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/98748/30-50-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/98747/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!
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Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/98746/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Disney Infinity 2.0: Toy Box Combo Pack
Disney Infinity 2.0: Toy Box Combo Pack, за PS4
http://obiavidnes.com/obiava/98675/disney-infinity-20-toy-box-combo-pack

The Order: 1886 Limited Edition
The Order: 1886 Limited Edition, за PS4
http://obiavidnes.com/obiava/98674/the-order-1886-limited-edition

Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и
,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM
0882870171 http://photokoev.site90. . net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/98745/profesionalno-videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojd

Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и
,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM
0882870171 http://photokoev.site90. . net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/98744/profesionalno-videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojd

Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и
,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM
0882870171 http://photokoev.site90. . net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/98743/profesionalno-videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojd

Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и
,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM
0882870171 http://photokoev.site90. . net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/98742/profesionalno-videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojd

Сватбени рокли от Paloma Fashion в София
Булчински рокли от дизайнер в София
http://obiavidnes.com/obiava/98741/svatbeni-rokli-ot-paloma-fashion-v-sofiya

Final Fantasy Type-0 HD Collectors Edition
Final Fantasy Type-0 HD Collectors Edition, за PS4
http://obiavidnes.com/obiava/98673/final-fantasy-type-0-hd-collectors-edition
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Банка за съхранение на стволови клетки. Изгодни цени.
Международна банка за съхранение на стволови клетки Future Health предоставя висококачествена услуга по съхранение
на този тип клетки. Инвестирайте в бъдещето на вашето здраве.
http://obiavidnes.com/obiava/98740/banka-za-syhranenie-na-stvolovi-kletki-izgodni-ceni

Final Fantasy Type-0 HD Fr4me Edition
Final Fantasy Type-0 HD Fr4me Edition, за PS4
http://obiavidnes.com/obiava/98667/final-fantasy-type-0-hd-fr4me-edition

Детективска Агенция Дискрет-Бургас Равда Созопол Поморие Приморско
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/98739/detektivska-agenciya-diskret-burgas-ravda-sozopol-pomorie-primorsko

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/98738/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

Final Fantasy Type-0 HD Steelbook Edition
Final Fantasy Type-0 HD Steelbook Edition, за PS4
http://obiavidnes.com/obiava/98661/final-fantasy-type-0-hd-steelbook-edition

Курсове за шести клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за 6 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на шестокласници.
Изберете курсовете за 6 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
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Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/98737/kursove-za-shesti-klas-na-rodina

Курсове за седми клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за кандидатстване след 7 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на седмокласници.
Изберете курсовете за 7 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди изпитите след 7 клас.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/98736/kursove-za-sedmi-klas-na-rodina

Подготовка за матура на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за МАТУРА от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка за матура.
Изберете курсовете за матура на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
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• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди МАТУРИТЕ.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/98735/podgotovka-za-matura-na-rodina

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети.
Изберете курсовете за кандидат-студенти на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди кандидатстудентските изпити и
МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
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• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/98734/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

Интериорни и входни врати за Вашият дом!
Нови модели входни интериорни врати на изключителни цени! Можете да разгледате и другите ни предложение тук
http://www.vrati-abc.com/?cat=6
Заповядайте в шоурума ни в гр. Варна на адрес, бул. 8-ми Приморски Полк, полигона над плувния басейн по посока ж.к.
Виница
Тел: 052/493-684
Моб: 0899/691 035
mail: office@vrati-abc.com
web: www.VRATI-ABC.com
http://obiavidnes.com/obiava/98733/interiorni-i-vhodni-vrati-za-vashiyat-dom

Final Fantasy Type-0 HD
Final Fantasy Type-0 HD, за PS4
http://obiavidnes.com/obiava/98660/final-fantasy-type-0-hd

Корпоративно обучение по английски ,български , немски , руски
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
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 .

Страница 110/132

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

26.04.2015

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/98732/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--nemski--ruski

Болгарский язык для иностранцев
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
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
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/98731/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev
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Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
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
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.
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/98730/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

Dead or Alive 5: Last Round
Dead or Alive 5: Last Round, за PS4
http://obiavidnes.com/obiava/98659/dead-or-alive-5-last-round

Супер цени на фосфорни аксесоари за риболов
Възползвайте се от специалните промоции на фосфорни аксесоари за риболов. Риболовът никога не е бил по-лесен и
ефективен! Увеличете удоволствието от него на максимум. Аксесоарите, измежду които може да избирате са
фосфорни куки за риболов без стръв, фосфорни сепии, раци и фосфорни червеи.
http://www.gadgetstore.ovo.bg
Мтел: 0883 33 88 92
Виваком: 0878 33 88 72
http://obiavidnes.com/obiava/98729/super-ceni-na-fosforni-aksesoari-za-ribolov

Dying Light
Dying Light, за PS4
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http://obiavidnes.com/obiava/98657/dying-light

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/98728/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/98727/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/98726/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Prestigio Multiphone 5550 DUO
Prestigio Multiphone 5550 DUO, син, поддържа 2 sim карти, 5.5" (13.97 cm), четири-ядрен MediaTek MTK6582 1.30GHz, 1GB
RAM, 8GB Flash памет, 13.0 & 2.0 Mpix camera, Android 4.4 , 155g
http://obiavidnes.com/obiava/98656/prestigio-multiphone-5550-duo

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://www.minionsmoney.com
http://obiavidnes.com/obiava/98725/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/98724/30-50-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/98723/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/98722/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Детективск
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/98721/detektivska-agenciya-foks-burgasnesebyrpomorieslynchev-bryagsozopol

Давам Зъболекарски кабинет под наем в Плевен
Давам Зъболекарски кабинет под наем в Плевен, Дружба 4, обзаведен, с разрешения, работи от 15 години,
0885544373
http://obiavidnes.com/obiava/98720/davam-zybolekarski-kabinet-pod-naem-v-pleven

SSD 120GB
SSD 120GB, Samsung 850 EVO. mSATA
http://obiavidnes.com/obiava/98653/ssd-120gb

SSD 500GB
SSD 500GB, Samsung 850 EVO. mSATA
http://obiavidnes.com/obiava/98649/ssd-500gb

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!
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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/98719/inkubatori-za-lyupene-na-yayca

Стик за селфи с вграден Bluetooth
Стик за селфи с вграден Bluetooth
Селфи стик -Удължител за селфи -Селфи монопод със вграден Блутут
Новият монопод с вграден Bluetooth бутон за по-лесно и удобно снимане
Mono Pod поставка и удължител за телефон, фотоапарат или камера за лесни и винаги перфектни портретни снимки.
Съвместимост с Apple Iphone и Android от 3.0 нагоре.
500 г. максимална маса на прикаченото устройство.
Дължина от 20 см. до 97 см. Обща дължина с дръжката и стойката 110 см.
Капацитет на батерията: 45mAh.
Зареждане напрежение: DC 5V.
Време за зареждане: 1 час.
Време на готовност: 100 часа
http://obiavidnes.com/obiava/98718/stik-za-selfi-s-vgraden-bluetooth

Валяк за боядисване без мръсотия E-Z Paint
Валяк за боядисване без мръсотия E-Z Paint
Боядисвайте бързо и лесно БЕЗ мръсотия и бъркотия с E-Z Paint
Комплестът включва
Валяк Easy Paint
4 Разширителни дръжки
Мерителен съд
Отново е време за ремонти, боядисване на тавани, пълнене на съдове с боя, слизане и качване по стълби- истински
кошмар, нали!
Представяме ви Easy Paint – самостоятелна система за боядисване на всички трудно достъпни места. Без мръсотия и
бъркотия!
Просто напълнете резервоара на Е-Z Paint с боя, затворете капачката и започвайте.
С едно напълване на Е-Z Paint боядисвате повече от 15 кв. м, страхотно нали?
Освен това спестявате и боя, тъй като Е-Z Paint има специална мембрана и разпределителна система,
която изпуска само необходимото количество боя.
Заповядайте при нас!
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
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www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/98717/valyak-za-boyadisvane-bez-mrysotiya--e-z-paint

Валяк за боядисване без мръсотия E-Z Paint
Валяк за боядисване без мръсотия E-Z Paint
Боядисвайте бързо и лесно БЕЗ мръсотия и бъркотия с E-Z Paint
Комплестът включва
Валяк Easy Paint
4 Разширителни дръжки
Мерителен съд
Отново е време за ремонти, боядисване на тавани, пълнене на съдове с боя, слизане и качване по стълби- истински
кошмар, нали!
Представяме ви Easy Paint – самостоятелна система за боядисване на всички трудно достъпни места. Без мръсотия и
бъркотия!
Просто напълнете резервоара на Е-Z Paint с боя, затворете капачката и започвайте.
С едно напълване на Е-Z Paint боядисвате повече от 15 кв. м, страхотно нали?
Освен това спестявате и боя, тъй като Е-Z Paint има специална мембрана и разпределителна система,
която изпуска само необходимото количество боя.
Заповядайте при нас!
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/98716/valyak-za-boyadisvane-bez-mrysotiya--e-z-paint

Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за козметични салони, така и за домашно ползване
Предназначен както за професионална употреба от козметични салони, така и за домашно ползване
Характеристики:
Апаратът включва 4 приставки (електрода), които се подменят в зависимост от мястото на третиране.
Интензитетът на работа може да се променя според чувствителността на кожата.
Дарсонвализацията е лечебен метод.
Чрез нея се получава дразнене на нервните окончания и на нервните апарати в кожата и по рефлекторен
път се причинява кратко свиване на кръвоносните съдове, последвано от продължителното им разширение и засилване на
притока на кръв в кожата,
което води до подобряване на обмяната на веществата в нея. Токът на Дарсонвала намалява възбудимостта на нервните
окончания в кожата,
които възприемат болката и има обезболяващ ефект. В резултат на всичко това тонусът на кожата и подлежащите
тъкани се повишава,
увеличава се еластичността на кожата и на стените на кожните съдове, подобрява се дейността на мастните жлези.
Високочестотният ток,
действа антисептично на кожата, т.е. унищожава бактериите, които могат да предизвикат възпаления,
облекчава самите възпаления и стимулира кръвообращението на кожата. Резултатът е по-свежа, по-чиста и
по-тонизирана кожа.
Процедурите с дарсонвал трябва да бъдат част от всяко почистване на кожата.
http://obiavidnes.com/obiava/98715/darsonval-za-tonizirana-i-elastichna-koja
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Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Eдин специален метод за тренировка, базиран на бързи ритмични вибрации,
предизвикващи силни мускулни контракции, водещи до бързи резултати;
квантов анализатор – високотехнологично електронно устройство за преглед на здравното състояние на
човешкия организъм; продукти от КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ ”Sanct Bernhard”
– АЛОЕ ВЕРА чист сок или капсули, ЖЕН ШЕН, Гинко Билоба, препарати за отслабване и т.н.
За повече информация посетете ”БГ магазин”.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/98714/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

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)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката " MagicPRO 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
http://obiavidnes.com/obiava/98713/masajna-kushetka-magicpro-2-dvusekcionna
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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/98712/3d-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/98711/3d-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/98710/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Инкубатори / Люпилни
Избери качество а не цена !!!Виж преди да платиш !!! Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на
люлката от : 18яйца,35,55,75,100,150,175 и 200броя яйца. Поемаме гаранция за своите инкубатори за един сезон.Начина
за употреба е лесен дори за начинаещти клиенти.Инкубаторите са предназначени за домашна употреба.На люлката няма
гнезда поради това може да се слагат всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с
цифров дисплей с точност до 0.01градуса.Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната.Заповядайте на
сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/98709/inkubatori--lyupilni

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 РАБОТИ СЕ В КРАКИ СРОКОВЕ.
http://obiavidnes.com/obiava/98708/0882551735-fini-shpaklovki4lv-gipsova-shpaklovka4lv-lateks2lv-toploizolaciya

Консултация за уеб бизнес - Reshenia.com
Стартирането на нов интернет проект изглежда лесно начинание, но често крие различни подводни камъни при своята
реализация.
http://obiavidnes.com/obiava/98707/konsultaciya-za-ueb-biznes---resheniacom

Професионално кухненско, барово, ресторантско оборудване и изработка на колички за улична
търговия.
‘’Grandroyal’’ - Професионално кухненско, барово, ресторантско
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оборудване и изработка на колички за улична търговия.
Колички за царевица на пара (на газ и на ток).
Колички за картоф на спирала.
Колички за Хот – Дог.
Колички за захарен памук.
Колички за печени кестени.
Колички за кукуреч.
Казани за царевица.
Машини за рязaне на картоф на спирала.
Машини за захарен памук.
Машини за пуканки.
Машини за Хот- Дог.
Комбинирани и подвижни колички.
Подвижни мивки с колелца и електрическа водна помпа
(за работа при външни условия).
Машини за дюнер.
Електрически ножове за дюнер.
Котлони за палачинки.
Фритюрници.
Скари.
Тостери.
Принцесници.
Гофретници.
Грилове.
Фурни.
Пещ за картофи.
Миксери.
Тестомесачки.
Тестооформители.
Хлеборезачки.
Месомелачки.
Пълначки.
Банциг за кости.
Колбасорезачки.
Зеленчукорезачки.
Картофобелачки.
Машини за кафе на пясък.
Машини за чай.
Машини за скрежина.
Бойлери за вода.
Ледогенератори.
Сокоизстисквачки.
Диспенсъри за сок и айрян.
Супници.
Гастронорми.
Приемаме поръчки от цялата страна на България, и извън България.
Моля свържете се с нас за детайлна информация:
Тел: 088 891 24 87 / 089 689 41 80 / 036 322 543
E-mail: grandroyal@abv.bg
UEB: www.grandroyal.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/98706/profesionalno-kuhnensko-barovo-restorantsko--oborudvane-i-izrabotka-na-kolichki

Месомелачки
Месомелачка / 12
Размери: 32 x 61 x 24
Капацитет (производителност) - 150 кг. / час
Монофазен
Корпус от неръждаема стомана.
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Работно напрежение (V) 220 - 240
POWER (W) 0.55
Тегло: 30 кг.
Цена: 650 лв.
‘’Grandroyal’’ - Професионално кухненско, барово, ресторантско
оборудване и изработка на колички за улична търговия.
За други модели и размери посетете нашият УЕБ сайт, или можете да се обърнете на посочените телефони.
Приемаме поръчки от цялата страна на България, и извън България.
Моля свържете се с нас за детайлна информация:
Тел: 088 891 24 87 / 089 689 41 80 / 036 322 543
E-mail: grandroyal@abv.bg
UEB: www.grandroyal.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/98705/mesomelachki

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/98704/30-50-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/98703/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/98702/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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
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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/98701/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 .......
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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/98700/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/98699/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

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
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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/98698/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

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/98697/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

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

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

+

ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
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/98696/izkupuvame-firmi---eood-ood-sd-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-so

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/98695/inkubatori-za-lyupene-na-yayca

КУПУВАМЕ БИЗНЕС ФИРМИ АД,ЕАД,ООД,ЕООД......///
КУПУВАМЕ БИЗНЕС ФИРМИ АД,ЕАД,ООД,ЕООД със финансови (задължения) и юридически проблеми.Освобождаваме
Ви от Юридическа,Финансова и Солидарна Отговорност.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления, съдебни изпълнения, задължения по ДДС, ЗКПО и др. или просто сте задлъжнели към
доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентно съдействие.
Сделки с търговски предприятия, прехвърляне на акции и дялове от търговски дружества;
Продажба и Прехвърлянето на дяловете на ООД и ЕООД Чл. 129. (1)(2)Чл. 130. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма , ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
PRETOR GROUP-Свържете се с Нас на тел.0892918797 http://kpd-bg.ovo.bg/
НА ПОСОЧЕНИЯ ТЕЛЕФОН ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ И СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/98694/kupuvame-biznes-firmi-adeadoodeood
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КУПУВАМЕ БИЗНЕС ФИРМИ АД,ЕАД,ООД,ЕООД..
КУПУВАМЕ БИЗНЕС ФИРМИ АД,ЕАД,ООД,ЕООД със финансови (задължения) и юридически проблеми.Освобождаваме
Ви от Юридическа,Финансова и Солидарна Отговорност.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления, съдебни изпълнения, задължения по ДДС, ЗКПО и др. или просто сте задлъжнели към
доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентно съдействие.
Сделки с търговски предприятия, прехвърляне на акции и дялове от търговски дружества;
Продажба и Прехвърлянето на дяловете на ООД и ЕООД Чл. 129. (1)(2)Чл. 130. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма , ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
PRETOR GROUP-Свържете се с Нас на тел.0892918797 http://kpd-bg.ovo.bg/
НА ПОСОЧЕНИЯ ТЕЛЕФОН ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ И СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/98693/kupuvame-biznes-firmi-adeadoodeood

Почивка във Велинград
Апартаментът е самостоятелен трети етаж от къща, разположена в квартал Лъджене на 10 мин от центъра на
града. Апартаментът се състои от шест стаи – две спални, две стаи-двойки, като едната е снабдена с разтегателен
диван и може да се ползва от трима души, кухня, всекидневна, две бани и тоалетна. Всички спални помещения и
всекидневната са оборудвани с кабелна телевизия, wi-fi интернет връзка и климатик, което го прави подходящ за
посещение през цялата година.Хостелът се отдава под наем целия, като може да приеме между 8 – 10 посетители,
което го прави атрактивен за посещения на групи и семейства. В близост до къщата са разположени няколко парка,
игрища за футбол и баскетбол със свободен достъп.
http://obiavidnes.com/obiava/98692/pochivka-vyv-velingrad

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://www.minionsmoney.com
http://obiavidnes.com/obiava/98691/pochasova-rabota-ot-vkyshti

Инкубатори-Люпилни
Избери качество а не цена !!!Виж преди да платиш !!! Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на
люлката от : 18яйца,35,55,75,100,150,175 и 200броя яйца. Поемаме гаранция за своите инкубатори за един сезон.Начина
за употреба е лесен дори за начинаещти клиенти.Инкубаторите са предназначени за домашна употреба.На люлката няма
гнезда поради това може да се слагат всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с
цифров дисплей с точност до 0.01градуса.Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната.Заповядайте на
сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/98690/inkubatori-lyupilni
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Детективска агенция Авалон-24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери, издирване, биологични родители,
наблюдение, справки, помощ на родители с трудни деца,
полиграф, технически средства, консултация с адвокат и…
Бързи, качествени, професионални детективски услуги.
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент, гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти:
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/98689/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi
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